
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভিসা ও ভিরাপত্তা 
শাইখ আব ুমুহাম্মাদ আইমাি হাভিযাহুল্লাহ 

 

অিুবাদ 

মুিভি আিাস আবদুল্লাহ দাাঃ বাাঃ 

শাইখখর ভিিাব “আি-িাবভরয়া”( التبرئة  ) থেখি সংিভিি 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ভিসা ও আমান 
 

 

 “ওয়াসিকাতুত তারশীদ” এর লেখক বলেলেন - সিিা হে লকান রালে 

প্রলবলশচ্ছুক মুিসেলমর জনয উক্ত রালের পক্ষ লেলক আমান বা 

সনরাপত্তানামা। একারলে উক্ত মিুসেলমর উপর আবশযক হে, ঐ রালের পক্ষ 

লেলক তালক লে সনরাপত্তা লদওয়া হলয়লে, তার বদোয় উক্ত রােলকও তার 

পক্ষ লেলক সনরাপত্তা লদওয়া। লি েসদ উক্ত রালের িম্পদ বা তার 

অসিবািীলদর উপর আক্রমে কলর, তলব লি গাদ্দার, সবশ্বািঘাতক ও শাসির 

উপেুক্ত বলে সবলবসিত হলব। 

আসম এই পসরলচ্ছলদ এই মািআোসি সকেুিা সবিৃত পসরিলর আলোিনা 

করব এবং সনলনাক্ত সশলরানামগুলোর অিীলন সবষয়সির পেযালোিনা করব: 

১- িূসমকা। 

২- সিিা সক আমান? 

৩- আমরা েসদ লমলন লনই লে, সিিা আমান, তাহলে প্রশ্ন হে, কালেলরর 

পক্ষ লেলক মুিসেমলক সনরাপত্তা লদওয়ার কারলে সক মুিসেলমর পক্ষ লেলকও 

কালেলরর সনরাপত্তা িাবযি হলয় োয়? 

৪- আমরা েসদ লমলন লনই লে, কালেলরর পক্ষ লেলক মুিসেমলক আমান 

লদওয়ার কারলে মুিসেলমর পক্ষ লেলকও কালেলরর সনরাপত্তা িাবযি হলয় 



োয়, তাহলে প্রশ্ন হে, এই সনরাপত্তা সক মুিসেমলদর সবরুলে েুে ও 

িীমােঙ্ঘন করা অবস্থায়ও বহাে োকলব? 

৫- সিিা আমান হওয়ার বযাপালর লেখলকর দসেেগুলোর পেযালোিনা। 

৬- িারিংলক্ষপ। 

৭- লশষ কো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ভূভমকা 
 

সিিার মািআোসি একসি আিুসনক মািআো। োর বযাপালর কুরআন, 

িুন্নাহ, ইজমা বা পূবযবতযী েুকাহালদর লকান বক্তবয লনই। শুিু তাই নয়, 

কসতপয় িমিামসয়ক েকীহ সিিালক আলমসরকায় আক্রমে পসরিােনার জনয 

বাাঁিা সহিালব গ্রহেলোগয নয় বলে োতওয়া সদলয়লেন। লেমন শায়খ নাসির 

আে-োহদ (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন) 

তালদর অলনলক আলমসরকায় ৯/১১ আক্রমলের জনয খুসশ হলয়লেন, িন্তুসি 

প্রকাশ কলরলেন এবং এ আক্রমে লে পন্থায় করা হলয়লে, তা জানা িলেও 

োরা এ আক্রমে পসরিােনা কলরলেন তালদর প্রশংিা কলরলেন। লেমন শায়খ 

হামুদ সবন উকো আশ-শুয়াইসব, শায়খ হুিাইন ওমর ইবলন মাহেুজ, শায়খ 

আবু মুহাম্মদ আেমাকসদিী, শায়খ আবু কাতাদা ও শায়খ আব্দুল্লাহ আর-

রাশুদ। 

এসি একসি মতসবলরািপূেয ও গলবষোগত মািআো। সেসন এলত তৃসিলবাি 

করলবন না, সতসন তা গ্রহে করলবন না। আর সেসন তৃসিলবাি করলবন, তার 

জনয তা গ্রহে করার িলুোগ রলয়লে।  

সেকহুে সজহালদ েুকাহালয় লকরালমর এমন অলনক ইখসতোলের উদাহরে 

রলয়লে, োর েোেে বযাপক। লেমন মশুসরক ও মূসতযপূজারীলদর বযাপালর 

ইখসতোে, মুরতাদ নারীলক হতযার বযাপালর ইখসতোে এবং এোড়াও 

আলরা সবসিন্ন মািআোয় ইখসতোে। 



 

 

ভিসা ভক ভনরাপত্তা আমান? 
 

সিিার িংজ্ঞা সক? 

(১) ‘মাওিুআতুে সিতাসনয়া ২০০৩’ (এনিাইললাসপসিয়া সিিাসনয়া) এ 

পািলপািয িংক্রান্ত আলোিনায় সিিার লে িংজ্ঞা লদওয়া হয় তার অনুবাদ- 

“অসিকাংশ লদশই তার িীমানায় প্রলবলশচ্ছুক প্রবািীলদর উপর সিিা িংগ্রহ 

করা আবশযক কলর। সিিা হে, িংসিি রালের কতৃযপক্ষ লেলক পািলপালিযর 

বযাপালর একসি িতযায়নপত্র, ো একো বুঝালব লে পািলপািযসি োিাই করা 

হলয়লে এবং এর বাহক োওয়ার উপেুক্ত। সিিা প্রবািীলক লকান লদলশ সনসদযি 

লময়াদ পেযন্ত অবস্থান করার অনুলমাদন লদয়।” 

(২) “মাওিুআতু ইনকারতা ২০০৬” (এনিাইললাসপসিয়া এনকািযা) 

সিিার লে িংজ্ঞা সদলয়লে তার অনুবাদ: 

“সিিা: রােীয় এমন িতযায়ন ো রােীয় কতৃযপলক্ষর পক্ষ লেলক পািলপালিযর 

মলিয লদওয়া হয়। এিা বুঝায় লে, লি লে লদলশ ভ্রমে করার সনয়ত কলরলে 

উক্ত লদলশর কতৃযপলক্ষর পক্ষ লেলক পািলপািযসি োিাই করা হলয়লে এবং 

তালক উপেুক্ত পাওয়া লগলে, তাই এর বাহক আইনগতিালব তার গন্তলবয 

লেলত অনলুমাসদত।” 

(৩) উক্ত মাওিুআর িালে িংেুক্ত অসিিালন সিিা শলব্দর লে অেয করা 

হলয়লে তার অনুবাদ- 



(ক) সবলশষয: এিা তার বাহকলক লকান লদলশ প্রলবশ করার বা উক্ত লদশ 

তযাগ করার বা উক্ত লদলশর অিযন্তলর ভ্রমে করার অনলুমাদন লদয়। সিিা 

হে, পািলপালিযর মলিয পািলপালিযর বযাপালর বা লকান অঞ্চলে ভ্রমলের 

বযাপালর রােীয় িম্মসত। 

অেবা অনয কোয় সিিা হে রােীয় অনুলমাদনপত্র। 

(খ) কারক: ১- সিিার িালে একসি প্রমােপত্র লদওয়া। সিিাসি পািলপালিযর 

লিতর বা অনয লকান প্রমােপলত্র েুক্ত করা। 

২- কাউলক সিিা লদয়া,  

সিিার িংজ্ঞা ও অেয লেলক স্পি হয় লে, এর মলিয সনরাপত্তা প্রদালনর 

বযাপালর িামানয ইসিতও লনই। 

(৪) েসদ বো হয় লে, এখালন েসদও সেসখত শাসব্দক িুসক্তর মািযলম 

সনরাপত্তািুসক্ত হয় না, সকন্তু মানুলষর মালঝ প্রিসেত অলঘাসষত একসি িুসক্তর 

মািযলম এই সনরাপত্তা িাবযি হয়- তাহলে একোর উপর একসি বড় িরলের 

প্রশ্ন আিলব লে, এই িসুক্তর পক্ষগুলো কারা? 

এখালন সক মুজাসহদলদর পক্ষ লেলক একসদলক আলমসরকার িালে এবং 

অপরসদলক আলমসরকা ও তার সমত্রলদর িালে এমন িুসক্ত হলয়লে, লে িুসক্ত 

শাসব্দকিালব বা প্রিেনগতিালব এই সনরাপত্তা প্রদান কলর? নাসক এর 

সবপরীতসিই বািবতা? ো িামলন সবিাসরতিালব পাঠকলদর সনকি স্পি 

হলব। 

(খ) েসদ বো হয় লে, এই িুসক্ত সিিার বযাপালর আন্তজযাসতক ঐকযমতয, 

কনিুযোর কােযক্রম ও এ িংসিি প্রিেলনর বারারা িম্পাসদত হলয়লে, তাহলে 

এর উত্তর স্পি: এ িরলের মততকয লমলন িো আমালদর উপর আবশযক না । 

শায়খ হামুদ সবন আে-উকো আশ-শুয়াইসব রাসহমাহুল্লাহ ও শায়খ নাসির 



আেোহদ (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন) এর বক্তবয এ সবষয়সিলক আলরা 

িুদৃঢ় কলরলে। 

এখন েসদ বো হয়, আমরা আপনালদর জনয লমলন সনোম লে মুজাসহদগে 

শাসব্দক-প্রিেনগত লকানিালবই আলমসরকান সনরাপত্তািুসক্তর মলিয লনই। 

সকন্তু মুজাসহদগে লতা, সবলশষ কলর ১১ লিলেমম্বলরর মুজাসহদগে লতা 

ইমারালত ইিোসময়ার পািলপািয সনলয় আলমসরকায় প্রলবশ কলরসন। বরং 

সমশর, লিৌসদ, লেবানন ও আরব আসমরালতর পািলপািয সনলয় প্রলবশ 

কলরলে। আর এ িকে রােগুলো লতা আলমসরকার িালে আমালনর মলিয 

মলিয আলে?  

এই বক্তবযও িুে হলব। কারে এিকে রালের মুিসেমগে এবং এোড়াও 

িকে মুিসেমগেই আলমসরকার কারলে অিংখয সবপদ ও দলুেযালগর মলিয 

আলে। িাই সনজ লদলশর অিযন্তলর লহাক বা বাইলর লহাক। 

শুিু আলমসরকায় নয়, সনজ লদলশই লকান মুিসেম সক পারলব মতুৃয ও ধ্বংলির 

মুলখ আলমসরকার রােীয় পসেসির সবলরাসিতা করলত? শায়খ আবু আেী 

আেহালরিীর হতযার ঘিনা এর িুষ্পি দসেে। 

“ওয়াসিকাতুত তারশীদ” এর লেখকও আলমসরকান রাজনীসতর সশকার 

হলয়লেন। সতসন ইয়ামানী প্রশািলনর িালে দীঘয িাত বের িসতযকারালেয এক 

সবস্ময়কর জীবন োপন কলরলেন। এরপর েখন আলমসরকা িাইে তালক 

কারারুে করলত, তখন কারারুে কলর লেেে। সকন্তু সতসন বািবতালক 

উসিলয় সদলেন। সতসন মলন কলরন তার সবপদাপলদর কারে হে মুজাসহদগে, 

আর এমন বোই িহজ কারে এরাই অলপক্ষাকৃত দুবযেপক্ষ। এোড়া লেলহত ু

সতসন বড় বড় সেিারলদর িন্তুি করলত বযি এবং এর মািযলমই উত্তরলের পে 

খুলজন।  

প্রকৃতপলক্ষ োরা এই প্রমােপত্র প্রকাশ করার দাসয়ত্ব পােন কলরন, তারা 

লকান রােীয় সনরাপত্তার অমুক পাশা বা তমুক লবগ নয়। বরং তারা হে, 



আলমসরকান অনুিন্ধান ও লগালয়ন্দা সবিালগর িন্ত্রাি দমলন অসিজ্ঞ বযসক্তবগয 

এবং অনযানয পাশ্চাতযবাদী ও এ সবষলয়র সবলশষজ্ঞরা। 

প্রকৃতপলক্ষ মুিসেমগে আলমসরকায়, পসশ্চমা লদশগুলোলত বা তালদর সনজ 

লদলশ, এমনসক িারা সবলশ্বর লকাোও আলমসরকার কাে লেলক সনরাপদ না। 

িবযত্র মুিসেমরা আলমসরকান িয়, ত্রাি ও সনেযাতলনর মলিয সদনাসতপাত 

করলে। আলমসরকাই মুিসেমলদর সবরুলে িলবযাচ্চ জঘনয অপরালি সেি 

হলয়লে। এমনসক তারা মুিসেমলদর িালে লে িমি িুসক্ত কলরলে, লেমন 

বন্দীলদর বযাপালর লজলনিা কনলিনশন লমলন িো, লিগুলোও িি কলরলে। 

মুিসেমলদরলক অতযািার কলরলে, তালদর জনয গুয়ান্তানালমা কারাগার ততরী 

কলরলে। ১১ লিলেম্বর হামোর বযাপালর কংলগ্রলির বক্তবয লেলকই এর 

স্বীকৃসত পাওয়া লগলে। তলব নমনীয় িুলর। 

তাহলে আলমসরকান পসেসি লেলক সনরাপত্তা -আমান লকাোয় আলে? 

আলমসরকা দাসব কলর, তারা বসন্দ-অসিকার ও মানবাসিকারলক শ্রো কলর 

এবং মানবাসিকার সবলরািী লেলকান সনেযাতন, অমানসবক কারারুেকরে ও 

লেলকান িরলের িীমােঙ্ঘলনর সবলরাসিতা কলর। অেি আলমসরকাই বসন্দ 

মুিসেমলদর উপর সনষ্ঠুর সনেযাতন িাোলনার কো স্বীকার কলরলে। তারা 

সবলশ্বর িবযাস্থালনর মুিসেমলদরলক লকান িরলের সবিাসরক সনলদযশনা বা 

অসিলোগপত্র বযসতত শুি ুসনলজলদর লখয়াে-খুসশমত লগ্রেতার কলর িলেলে। 

অত:পর সনলজলদর ইলচ্ছমত দীঘযিময় িলর লগাপন কারাগালর লরলখ সদলচ্ছ, 

লেগুলোর বযাপালর তারা োড়া আর লকউ জালন না। লিখালন তারা জঘনয 

সনেযাতন ও তেয উোলরর িব িরলের সনকৃি পন্থা অবেম্বন করলে। তাহলে 

আলমসরকা - োরা মুিসেমলদর উপর িীমােঙ্ঘন কলর িলেলে। তালদর 

সনলজলদর স্বীকৃত নীসতগুলোও মানলে না, আর আন্তজযাসতক আইনগুলোরও 

লকান লতায়াক্কা করলে না – তালদর কাে লেলক সনরাপত্তা বা আমান সকিালব 

োি হে?  



ইরালকর বযাপালর আলমসরকা দাসব কলরলে, িাদ্দালমর সনকি বযাপক 

ধ্বংিাত্মক অস্ত্র রলয়লে, তাই জাসতিঙ্ঘলক ইরাক আক্রমলের আলবদন 

কলরলে। সকন্তু েখন তালদর ইচ্ছা বািবাসয়ত হে না, তখন সনলজরাই ইরালক 

আক্রমে কলর তা ধ্বংি কলর সদে। সকন্তু লকান বযাপক ধ্বংিাত্মক অস্ত্র লপে 

না। অেি আলমসরকা অনযানয লদশগুলোলক জাসতিলঙ্ঘর আইন-কানুন না 

মানার জনয জবাবসদসহতার িম্মখুীন কলর। 

অপরসদলক আলমসরকা সবরাি পারমােসবক, রািায়সনক ও জীবােুসমসশ্রত 

অলস্ত্রর অসিকারী। সকন্তু তারা অনযলদর উপর এিা হারাম কলর লরলখলে, লেন 

সবশ্ব তালদর হুমসকর মলিয োলক। তাই িমি মুিসেমগে, এমনসক িমি 

মানবজাসত আলমসরকার িয়, সনেযাতন ও সনপীড়লনর মলিয আলে। 

তাহলে লকাোয় লিই প্রোগত আমান, লেিার কো এই লেখক বেলে। 

তারপর আবার তার পলক্ষ অলনক সেকহী িূলত্রর মািযলম দসেে লপশ 

কলরলেন। লেমন:  

“প্রোগতিালব প্রিসেত নীসত শলতযর মািযলম শতযকৃত নীসতর নযায়।” 

 “প্রিেন োয়িাোকারী”।  

বরং প্রো ও প্রিেন লতা হে, িারা সবলশ্বর মানুষ আলমসরকান িন্ত্রাি, 

আলমসরকান গাদ্দাসর ও আলমসরকান প্রতারোর রাজনীসতর িলয় আলে। 

এিাই বািবতা। এর লেলক উদািীন বযসক্তর জনয োতওয়া লদওয়ার বা 

মুিেমানলদর বতযমান অবস্থার বযাপার কো বোর অসিকার লনই। কারে 

বািবতার খবর রাখা ও তা উপেসি করা োতওয়া লদওয়ার জনয একসি 

আবশযকীয় শতয। কারে োতওয়া হে উপসস্থত পসরসস্থসতর বযাপালর শরীয়লতর 

হুকমু প্রদান করা। 



আলমসরকা সনলজলক এই অসিকার সদলয় লরলখলে লে লি লেলকান মুিসেমলক 

তার সিিা, আকামা বা পািলপালিযর প্রসত েক্ষয করা বযসতত লগ্রেতার করলত 

পালর। এর অিংখয উদাহরে লেলক কলয়কসি সনলি লদওয়া হে: 

(১) আবু তাোে আে-আনিারীর অপহরলের ঘিনা। লক্রালয়সশয়ার 

লগালয়ন্দাবাসহনী তার বযাপালর অবগত হয়। অেি তার িালে সেে লিনমালকযর 

পািলপািয এবং লক্রালয়সশয়ার সিিা। সকন্তু আলমসরকান লগালয়ন্দা িংস্থা তালক 

অপহরে কলর সমশলরর হালত িলপ লদয়। েলে এখলনা পেযন্ত লকউ জালন না, 

তার লশষ পসরেসত কী হলয়লে! 

(২) জামাতুে সজহালদর ঐ িকে িাইলদর ঘিনা, োরা আেলবসনয়া ও 

অনযানয লদশ লেলক লবর হলয়সেলেন। তারা আলমসরকান লগালয়ন্দা িংস্থার 

লোকলদর হালত অপহৃত হন। ঐ িকে িাইলদরলক আেলবসনয়া লেলক 

সমশলর সনবযাসিত করা হয় এবং লিখালন তারা সনেযাতন ও বসন্দলত্বর সশকার 

হন। োলদর মিয লেলক দু’জনলক  মৃতুযদণ্ড লদওয়া হয়। তারা হলেন আহমাদ 

আন-নাজ্জার ও আহমাদ ইিমাঈে রসহমাহুমুল্লাহ। আর তালদর মলিয লকউ 

লকউ আেলবসনয়ান পুসেশলদর িালে িংঘলষয সনহত হন। ঐ িকে িাইলদর 

আেলবসনয়ান িরকালরর সনলদযলশ আেলবসনয়া লেলক বসহষ্কার করা হয়সন। 

কারে আেলবসনয়ান িরকার তালদর অবস্থালনর বারারা উপকৃত হসচ্ছে। তারা 

লিখালন সরসেে িংস্থায় কাজ করলতন। আলমসরকার িালপর কারলেই এই 

িাইলদর আেলবসনয়া লেলক লবর কলর লদয়া হয়। 

শুিু তাই না, তালদর কাউলক কাউলক আেলবসনয়ান সবিারলকর িামলন 

উপসস্থত করা হলে সবিারক তালদরলক লেলড় লদওয়ার আলদশ কলরন। কারে 

তালদর রােীয় কাগজপত্র সেে, অবস্থান করার জনয দরকারী িব কাগজ সেে 

এবং তারা এমন লকান অপরালি সেি হনসন, োলত তারা শাসির উপেুক্ত 

হলত পালরন। সকন্তু সবিারক মুসক্ত লদওয়ার পরও আলমসরকান লগালয়ন্দা িংস্থা 

ও আেলবসনয়ান লগালয়ন্দা িংস্থা লেৌেিালব তালক লগ্রেতার কলর। 



ওয়াসিকার লেখক এ ঘিনা িােিালবই জালনন। স্বয়ং ঐ িকে িাইলদর 

মামাোলতই তার বযাপালর পাঁসিশ বেলরর কারাদণ্ডালদশ লদওয়া হলয়সেে। 

একই দণ্ডালদলশর অিীলন সমশলরর সবসিন্ন কারাগালর সতসন বন্দী লেলকলেন। 

সকন্তু সতসন এখন বািবতালক উলি সদলয় এবং এর বযাপালর উদািীনতা 

লদসখলয় কারামুক্ত হওয়ার লিিা করলেন। 

(৩) শায়খ আবু হাজর আেইরাকী (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন!)এর 

অপহরলের ঘিনা। জামযাসনর রােীয় সিিা সনলয় লিখালন লপৌাঁোর কলয়কসদলনর 

মাোয় তালক লগ্রেতার করা হয়। অেি সতসন জামযাসনর লকান আইলনর 

সবলরাসিতায় সেি হনসন। বরং জামযান সবিারক িরািসর তালক বলেলে: 

আপনার িমিযা আলমসরকার িালে, জামযাসনর িালে আপনার লকান িমিযা 

লনই!! 

শায়খ আবু হাজর ও আেলবসনয়ার িাইলদর ঘিনা দু’সি ঘলিসেে ১১ 

লিলেম্বলরর আলগ। লে ১১ লিলেম্বলরর বযাপালর ওয়াসিকার লেখক মলন 

কলর লে, এিাই মুিেমানলদর উপর িকে সবপদাপদ আিার কারে। 

(৪) ইতাসে লেলক শায়খ আবু ওমলরর অপহরে, অত:পর শাসি লদওয়ার 

জনয সমশলর সনবযািন। অেি সতসন রােীয় আকামা ও তবি সিিা বহন 

করসেলেন। 

এিকে ঘিনায় এবং এমন আলরা অিংখয ঘিনায় িুক্তলিাগীগে িকলেই 

তবি পািলপািয, রােীয় সিিা ও রােীয় সনখুত বিবালির অনুলমাদন বহন 

করসেলেন। সকন্তু এগুলো তালদরলক সনবযািন লদওয়া, কারারুে করা, 

সনেযাতন করা ও হতযা করা লেলক রক্ষা কলরসন। তাহলে লিই সিিার আমান 

লকাোয় লগে, োর কল্পনাও আমালদর সকেু লোক বযসতত কালরা অন্তলর 

লনই? 

অতএব, েসদ আলমসরকা ও পসশ্চমারা সিিা বা পািলপালিযর লকানও পরওয়া 

না কলর, তাহলে আমরা লকন এিার পরওয়া করলবা? 



এমনসক েসদ এই সিিা সনরাপত্তা িুসক্তও হয়, আর তারা তা েঙ্ঘন কলর, 

তাহলে সক আমালদর জনয লকান লঘাষনা না সদলয় তালদর িালে তালদর 

অনুরূপ মুআমাো করার অসিকার লনই? লেমনিা আসম আল্লাহর তাওসেলক 

িামলনই ইবনুে কাসয়যম রাসহমাহুল্লাহ এর িূলত্র বেযনা করব ইনশাআল্লাহ। 

 

সিিা সক কালেরলদর লদলশ একজন মিুসেমলক সনলজর জান, মাে, পসরবার ও 

বারীলনর বযাপালর সনরাপত্তা লদয়? 

(১) সিিা লকান মুিেমানলক সনলজর জালনর বযাপালর সনরাপত্তা লদয় না।  

(ক) এজনযই এমন লদলশ সনবযািন লদওয়া হয়, লেখালন তালদরলক সনেযাতন 

করা হলব, হতযা করা হলব, কারারুে করা হলব। পসশ্চলম অলনক লদলশ 

রাজতনসতক আশ্রয় গ্রহেকারীলক সমশর ও অনযানয লদলশ সনবযাসিত করা 

হয়এলে। লিখালন তালদরলক সনেযাতলনর িম্মুখীন করা হলয়লে। তালদর মলিয 

অলনলক এখলনা পেযন্ত বন্দী আলেন। 

এই লেখক এবং োরা তার মলতর িালে একমত লপাষে কলরসেে তালদর মিয 

লেলকই কাউলক কাউলক আশ্রয়দানকারী রােই সমশলরর হালত িলপ সদলয়সেে 

সনেযাতন করার জনয। শুিু তাই নয়, লে পসশ্চমা রােসি রাজতনসতক 

আশ্রয়প্রােযীলদর রক্ষা করা এবং মানবাসিকারলক শ্রো করার দাসব কলর লিই 

রালেই রাজতনসতক আশ্রয় গ্রহেকারী জতনক িাইলয়র িালে উক্ত লদলশর 

লগালয়ন্দা িংস্থা এমন আিরে কলরসেে শুিুমাত্র একারলে লে, আসম আমার 

একসি িাষলে তার দু’/একসি কোর মািযলম দসেে লপশ কলরসেোম। তাই 

তারা তালক এমন সবষলয়র বযাপার লজরা কলর, ো লি কলরসন এবং মত 

প্রকালশর স্বািীনতার নালম পূলবয তারাই লে মত প্রকাশ করলত অনুলমাদন 

সদলয়সেে, তার জনযও তালক জবাবসদসহতার িম্মখুীন কলর। আসম েখন উক্ত 

িাইলয়র একসি কোলক দসেে সহিালব বযবহার করোম, তখন তালদর লিই 

মত প্রকালশর স্বািীনতা লিাাঁয়ায় উলড় লগে। এই ওয়াসিকার লেখক লে 



সনরাপত্তািুসক্তর িারো কলরন, তারা তালক িামানযও গেয করে না। বরং 

উক্ত িাইলক সনবযাসিত করা ও শাসি লদওয়ার হুমসক সদে।  

তাই েসদ সিিা তার বাহকলক সনরাপত্তাই সদত, তলব অবশযই তালক তার 

সনরাপদ স্থান পেযন্ত লপৌাঁলে লদওয়া আবশযক সেে। উক্ত লদলশর জনয তালক 

বন্দী করা, শাসি লদওয়া বা হতযা করার তবিতা সেে না। 

অপরসদলক োলদরলক সনেযাতন করার জনয, বন্দী করার জনয এবং হতযা 

করার জনয ঐ িকে রােগুলো লেলক সনবযািন লদওয়া হসচ্ছে, তালদর শুি ু

ওই িকে আদােতগুলোলত অসিলোগ করা বযসতত লকান সকেু করার 

অসিকার সেে না। এই আদােতগুলো সনলজলদরলক নীসত সনিযারলের লক্ষলত্র 

একক অসিকারী মলন কলর আর এিা সবলবিনাও কলর না লে, সিিা তার 

বাহকলক এর লেলক রক্ষা করলত পালর বা তালক সনবযাসিত করা লেলক 

সনরাপত্তা সদলত পালর। অতএব লদখা োলচ্ছ, লে রাে তালক সিিা সদলয়লে, 

লিই রােই তালক সনবযািন লদওয়া বা বহাে রাখার অসিকার িংরক্ষে করলে। 

আর োর বযাপালর সনবযািলনর েরমান জাসর করা হয়, তার শুিু এই মলময 

আদােলতর বারারি হওয়া বযসতত লকান অসিকার লনই লে, তালক শাসি বা 

হতযার িম্মুখীন করা হলচ্ছ। সকন্তু লি কখলনা সনবযািন লদওয়ার সিোলন্তর 

সবরুলে এরকম িমালোিনা করার দু:িাহসিকতা লদখালত পারলব না লে, এিা 

সিিা তালক লে সনরাপত্তা সদলয়লে, তার িালে িাংঘসষযক। পসশ্চমা আদােলত 

এিার তারা কল্পনাও করলত পালর না। 

(খ) পাশ্চালতয বিবািকারী অলনক মুিসেমলক বন্দী করা হলয়লে এবং 

এখলনা তারা কারাগালর আলে। কাউলক কাউলক তারা সনজ লদলশ সনবযাসিত 

করার হুমসক সদলচ্ছ, লেখালন তালক শাসি লদওয়া বা হতযা করা হলত পালর। 

অলনকলক লেলড় লদওয়া হলয়লে, সকন্তু নজরবন্দী বা গৃহবন্দী কলর রাখা 

হলয়লে। েলে েসদ তার সবসি-সনলষি েঙ্ঘন কলর, তলব পুনরায় কারারুে 

করা হলব। এ িব সকেু করা হলচ্ছ লকান িরলের অসিলোগ উত্থাপন বযসতত। 

পসশ্চমারা এিা মলন করলে না লে, লদলশর প্রলবলশর সিিা বা রাজতনসতক 



আশ্রয় তালদর এিরলের অপরািকমযগুলোর জনয বাাঁিা হলব। বরং তারা মলন 

করলে োরা তালদর মালঝ বিবাি কলর বা তালদর লদলশ প্রলবশ কলর, তালদর 

িকলের উপর আলদশ-সনলষি জাসর করার লক্ষলত্র তারা স্বািীন। আমান রক্ষা 

করা বা তার প্রসত ভ্রুলক্ষপ করা বা তার বযাপালর লকানও কল্পনা করা োড়াই 

তারা এমন লেলকান আইন পাি করলত পালর, ো তার স্বািীনতালক িীমাবে 

কলর লেেলত পালর। প্রকতৃপলক্ষ সিিালক আমান মলন করার কোসি আমালদর 

একসি কল্পনাসবোি মাত্র, পসশ্চমারা এ িম্পলকয সকেইু জালন না। তারা 

জানলে হয়ত এিা সনলয় সবদ্রূপ করত! 

(গ) এমসনিালব অলনক িময় লকান প্রবািী মুিসেম পসশ্চমা লকান লদলশ 

লকান মামোয় ওয়ালেি হয়, সকন্তু লি তা জালন না। অত:পর েখন লি 

দূতাবালি সগলয় সিিা িায়, অলনক িময় সবষয়সি তালক না জাসনলয় সিিা সদলয় 

লদয়। অত:পর েখন লি তালদর সবমানবন্দলর োয়, তখন লগ্রিার কলর লেলে। 

েসদ সিিা সনরাপত্তা িুসক্ত হত, তাহলে তারা এিা করলত পারত না। শায়খ 

মুহাম্মদ আেইয়ামানী (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন!) এর ঘিনা প্রসিে, 

িবার জানা। প্রেলম তার হালত হামালির অনুদালনর অেয লিাপদয করার কো 

বলে তালক জামযাসন লেলত লদওয়া হয়, অত:পর লিখালন োওয়ার পর তালক 

লগ্রেতার কলর আলমসরকায় পাসঠলয় লদওয়া হয়। এখলনা পেযন্ত সতসন 

কারাবন্দী আলেন। আমরা মুহাম্মাদ আন-নাসে আি-িুদানীর ঘিনা জাসন, 

োলক তার সবশ্বািগাতক গুিির শশুর জামাে আে-েজে জামযাসন লেলত 

লদয়। অত:পর তালক আলমসরকান েুক্তরালের লগালয়ন্দা বাসহনীর ির সহিালব 

কাজ করার প্রিাব লদয়। সতসন েখন তা প্রতযাখযান কলরন, তখন তালক 

আলমসরকায় সনবযাসিত করা হয়। তারপর লেলক এখলনা পেযন্ত সতসন কারাগালর 

আলেন। এিরলের ঘিনাবেীর লকান অন্ত লনই। 

 

 



সিিা সক মিুসেলমর পসরবালরর বযাপালর সনরাপত্তা লদয়? 

পসশ্চমা লদশগুলোর সিিা অজযনকারী বযসক্তও অলনক িময় সনজ পসরবালরর 

উপর জুেলুমর সশকার হন। তার কলয়কসি উদাহরে সনন: 

(ক) মুিসেলমর িন্তানলক পসশ্চমা সশক্ষা সশখলত বািয করা হয়। সপতা েসদ 

বাচ্চালক পসশ্চমা সবদযােলয় পাঠালত অমত কলর, তাহলে তার কাে লেলক 

িন্তানলক লজার কলর সনলয় লনওয়া হয়। তারপর কখলনা অমিুসেম সপতা-

মাতার কালে দত্তক লদওয়া হয়। 

(খ) একজন মুিসেম তার লেলে-লমলয়লক নামাে, লরাজা, হজ্জ, এমনসক 

পসবত্রতা িংক্রান্ত সবিানগুলো পােন করলতও বািয করলত পালর না। েসদ 

এর সকেু বািয করার লিিা কলর বা রািূেলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লালমর এই হাসদি বািবায়লনর লিিা কলর – 

 

ََلةِْ أَْبنَاَءُكمْْ ُمُروا ..نِينَْسِْ ِلعَْشرِْ َهاَعلَيْْ َواْضِربُوُهمْْ ِسنِينَْ ِلَسْبعِْ بِالصَّ  

“লতামরা লতামালদর িন্তানলদরলক নামালের আলদশ কলরা তালদর িাত বের 

বয়লি এবং তালদরলক এর জনয প্রহার কলরা দশ বের বয়লি।”1 

তখন প্রতযাখযানকারী িন্তান বা প্রতযাখযানকারী মা-সবলশষ কলর েসদ 

অমুিসেমা হয়- বা প্রসতলবসশ বা বাচ্চার সশক্ষলকর অসিকার আলে তার 

সবরুলে মামো করার। এর েলে কখলনা তার লেলক তার বাচ্চালক সেসনলয় 

সনলয় অনয লকান পসরবালর সদলয় লদওয়া হয়, োরা কখলনা অমুিসেমও হয়। 

                                                           
1 মুিনালদ আহমাদ- হাসদি নং- ৬৪৬৭, খণ্ড-১৪ পৃষ্ঠা-৫ 



(গ) ফ্রালের সবদযােয়গুলোলত একজন মুিসেলমর কেযা পসরপূেয সহজাব লতা 

দূলরর কো, শুিুমাত্র মাোর সহজাবিুকু পরলত পালর না। লকান লকান লদলশ 

সনকাব পসরিান করা সনসষে করা হলয়লে।2 

(ঘ) লকান মুিসেলমর কনযা েসদ নাইিলালব তার বন্ধলুদর িালে আনন্দ-েূসতয 

করলত লবর হলয় লেলত িায়, তলব লি তালক সনলষি করলত পারলব না। েসদ 

এমন লিিা কলর, তাহলে লমলয়র অসিকার আলে বাপলক িরার জনয পুসেশ 

লিলক আনার। 

(ঙ) েসদ তার কনযা তার লপ্রসমকালক বাসড়লত লিলক আলন, তাহলে বাবার 

বাাঁিা লদওয়া অসিকার লনই। েসদ বাাঁিা লদওয়ার লিিা কলর, তলব লমলয়র 

পুসেলশর িাহােয লনওয়ার িুলোগ আলে, োলত লি সনজ ইচ্ছামত ো িায় তা 

করলত পালর। 

(ি) েসদ পসশ্চমা লদলশ বিবািকারী লকান মুিসেম সনজ িন্তান নি হলয় 

োওয়ার িলয় লকান মুিসেম লদলশ সহজরত করলত িায়, আর তার এই লদশী 

স্ত্রী তালত বাাঁি িালি, তাহলে উক্ত স্ত্রী তালক রােীয় শাসির িয় লদসখলয় 

শসক্তবলে বাাঁিা সদলত পালর। শাসি হে, লেমন সনবযািন লদওয়া বা িন্তালনর 

বািগৃলহর সনকিবতযী হওয়া লেলকও বসঞ্চত হওয়া। এ সবষয়ক ঘিনা বারবারই 

ঘিলে এবং অলনক প্রসিে। 

(ে) লকান মুিসেম সনজ লেলে লমলয়লক অিীেতায় জসড়ত হওয়া, মদ পান 

করা, জুয়া লখো বা নগ্ন সিসিও অনুষ্ঠালন উপসস্থত হওয়া বা অিীে গালনর 

আড্ডাখানায় উপসস্থত হওয়া লেলক বাাঁিা সদলত পারলব না। 

(জ) একজন মুিসেলমর লমলয় পাসপষ্ঠ বা কালের োর িালেই সববাহ বন্ধলন 

আবে লহাক সপতামাতা তালত আপসত্ত করলত পারলব না। 

                                                           
2 বতযমালন শুিু ফ্রােই না ইউলরালপর অলনক লদলশই এমন আইন পাশ হলয়লে। অনুবাদক। 



(ঝ) লকান মুিসেম সবারতীয় সববাহ করলে তার সবরুলে পরওয়ানা জাসর হলয় 

োয়। কখলনা তালক লগ্রিার করা হয় এবং সববাহ বাসতে কলর লদয়া হয়। 

এলত তার সবারতীয় সববাহ করার শরয়ী অসিকার খবয কলর তার িম্মালনর উপর 

হামো করা হলচ্ছ। একারলে মুিসেমগে লিখালন সবারতীয় সববাহ কলরন 

লগাপলন। সবারতীয় সববাহ লঘাষো করার বা সনবসন্ধত করার মত দু:িাহসকতা 

লদখালত পালরন না লকউ। 

(ঞ) লকান মুিসেলমর স্ত্রী েসদ তার অবািযতা কলর, তার সবোনায় আিলত 

অস্বীকার কলর এবং সনজ পসবত্রতা রক্ষার জনয স্বামীলক লে অসিকার লদওয়া 

হলয়লে, তা লেলক তালক বসঞ্চত কলর, তাহলে উক্ত মুিসেম তার স্ত্রীর উপর 

কুরআলনর হুকুম জাসর করলত পারলব না। লেমন আল্লাহ তাবারাকা 

ওয়াতাআো বেলেন: 

 

تِي  اْلَمَضاِجعِْ فِي َواْهُجُروُهنَّْ فَِعُظوُهنَّْ نُُشوَزُهنَّْ تََخافُونَْ َوالَلَّ

َْ إِنَّْ َسبِيًَلْ َعلَْيِهنَّْ تَْبغُوا فَََلْ ُكمْْأََطْعنَ فَإِنْْ َواْضِربُوُهنَّْ  َعِليًّا َكانَْ ّللاَّ

 َكبِيًرا

“আর লে িকে স্ত্রীর বযাপালর লতামরা অবািযতার আশংকা কর,(প্রেলম) 

তালদরলক বঝুাও এবং (তালত কাজ না হলে) তালদরলক শয়ন শেযায় একা 

লেলড় দাও এবং (তালতও িংলশািন না হলে) তালদরলক প্রহার করলত পার। 

অত:পর তারা েসদ লতামালদর আনুগতয কলর, তলব তালদর সবরুলে লকানও 

বযবস্থা গ্রহলের পে খুাঁলজা না। সনসশ্চত লজন, আল্লাহ িকলের উপর, 

িকলের বড়।” (সনিা:৩৪) 

েসদ তার অিন্তুসিলত তার হক গ্রহে করার লিিা কলর, তলব তার স্ত্রীর 

অসিকার আলে তালক সবিালরর িম্মুখীন করার। কারে লি তালক “িষযে” 

কলরলে। আর েখন প্রহার করার মািযলম তার উপর কুরআলনর হুকুম প্রলয়াগ 

করলত িাইলব, তখন তার জনয অলপক্ষা করলব লজেখানা। 



(ি) লকান মুিসেম স্বামী বা মিুসেম স্ত্রী তার পাসপষ্ঠ িিীলক মদযশাোয় 

উপসস্থত হলত বা নগ্ন সিলনমাহলে উপসস্থত হলত বাাঁিা সদলত পারলব না। েখন 

তালদর লকউ বাচ্চালদর স্বিাব-িসরলত্রর কো লিলব অপরজনলক বািা সদলত 

িালব, তখন তার জনয অলপক্ষায় োকলব পুসেশ। 

(ঠ) েসদ স্ত্রী বদবারীন বা অমিুসেম হয়, তাহলে লি মুিসেম-অমুিসেম 

লেলকান পুরুলষর িালে বন্ধুত্ব করলে বা তার জনয সনলজলক উম্মুক্ত কলর 

সদলে বা তালক বাসড়লত লিলক আনলে বা তার িালে আনন্দ-েূসতয করলে 

স্বামী তালক বাাঁিা সদলত পারলব না। 

 

সিিার দাসব সহিালব একজন মিুসেম সক সনজ িম্পলদর বযাপালর সনরাপদ? 

এমসনিালব পসশ্চমা লদলশ একজন মুিসেম সনজ িম্পলদর বযাপালরও সনরাপদ 

নয়। িম্পলদর উপর তালদর িীমােঙ্ঘলনর উদাহরে অলনক:  

(ক) িযাক্স আলরাপ করা। ো লেলক মুিসেমলদর সবরুলে েুে করা ও 

তালদরলক হতযা করার জনয বযয় করা হয়। বািয ও বেপ্রলয়ালগর সশকার 

হওয়া োড়া এই িযাক্স মুিসেমলদর সবরুলে েেুকারী পসশ্চমা রােগুলোলক 

লদওয়া জালয়ে লনই। আর এমন লকান িুসক্ত লমলন লনওয়া, লেিার কারলে এই 

িযাক্স আবশযক হয়, তা মহা গুনাহ। এখন েসদ প্রশ্ন করা হয় লে, মুিসেম 

বযবিায়ীরা লতা কালেলদরলক উশর (িম্পলদর একদশমাংশ) সদত? তাহলে 

উত্তর হে, এখালন সবষয়সি সিন্ন: 

১. লিই উশর লদওয়া হত মুিসেম-কালেলরর মালঝ িমান আদান-প্রদালনর 

স্বালেয। েলে মুিসেম বযবিায়ীগে কালেরলদর লদলশ প্রলবলশর িময় তালদরলক 

উশর সদলতন, আবার তার িমপসরমােই কালের বযবিায়ীরাও মুিসেম লদলশ 

প্রলবশ করার িময় মুিসেমলদরলক সদত। তাই লিিা সেে বাজার রক্ষার স্বালেয 

পরস্পর সবসনময়কৃত িযাক্স। 



পক্ষান্তালর বতযমালন প্রিসেত প্রসতরক্ষা ও সনরাপত্তা িযাক্স, লেিালক তারা 

মুিসেমলদর সবরুলে েুলে ও তালদর  হতযায় বযয় কলর এর মলিয 

মুিেমানলদর লকান স্বােয লনই। বরং এিা মুিসেমলদর উপর সনলরি ক্ষসত, 

সবপদ ও জুেুম। 

(২) এোড়াও ঐ িকে িযাক্স, ো কালেররা মুিসেম বযবিায়ীলদর লেলক 

সনত, লিগুলো মুিসেমলদর সবরুলে েলুের কালজই বযয় হওয়া সনসশ্চত সেে 

না। পক্ষান্তলর এ িকে িযাক্স সনরাপত্তা ও প্রসতরক্ষার জনযই লনওয়া হয়। 

তারা তালদর রােীয় আইলনর মািযলম এগুলোর িুসনসদযি েক্ষয-উলদ্দশয সনসদযি 

কলর লদয়। এমসনক এগুলোর সনসদযি নাম ও শতকরা হারও সনিযারে কলর 

লঘাষো সদলয় লদওয়া হয়। তাই এগুলো হে তালদর লমৌসেক শত্রুলদর সবরুলে 

েুে করার জনয লমৌসেক িযাক্স। আর লিই শত্রু হে মুিসেমগে। 

বযবিায়ীলদর উশর আর সনরাপত্তা ও প্রসতরক্ষা িযালক্সর মলিয পােযযকয স্পি 

করার জনয আসম একসি প্রশ্ন করলবা। 

বতযমালন েসদ লকান মুিসেম আলমসরকান বা বৃসিশ লিনাবাসহনীলক বা নদযান 

অযাোলয়েলক লস্বচ্ছায় সনলজর িম্পদ দান কলর, তাহলে তার হুকুম কী হলব 

বেুন লতা? উত্তর িকলের জানা। লি এমন গুরুতর গুনালহ সেি হে, ো 

কখলনা কুেরী পেযন্ত লপৌাঁেলত পালর। কখলনা লি এর বারারা আল্লাহ তাবারাকা 

ওয়া তাআোর সনলনাক্ত আয়ালতর আওতায় িলে আিলত পালর- 

 

َِّخذُوا َلْ آَمنُوا ِذينَْالَّْ يَاأَيَُّها  أَْوِليَاءُْ بَْعُضُهمْْ أَْوِليَاءَْ َوالنََّصاَرى اْليَُهودَْ تَت

ْ َْ إِنَّْ ِمْنُهمْْ فَإِنَّهُْ ِمْنُكمْْ يَتََولَُّهمْْ َوَمنْْ بَْعض  ينَْالظَّاِلمِْ اْلقَْومَْ يَْهِدي َلْ ّللاَّ  

“লহ মুসমনগে! ইয়াহুদী ও খৃিানলদরলক বন্ধুরূলপ গ্রহে কলরা না। তারা 

সনলজরাই এলক অপলরর বন্ধ।ু লতামালদর মলিয লে বযসক্ত তালদরলক বন্ধু 



বানালব, লি তালদরই মলিয গেয হলব। সনশ্চয়ই আল্লাহ জাসেমলদরলক 

লহদায়াত দান কলরন না।” (মাসয়দা:৫১) 

শায়খ আহমাদ শালকর রাসহমাহুল্লাহ তার োতওয়ায় এিরলের লোলকর হুকুম 

সবিাসরতিালব সেলখলেন। লেিা আসম তৃতীয় পসরলচ্ছলদ হুবহু তুলে িলরসে। 

িুতরাং প্রসতরক্ষা ও সনরাপত্তার জনয গৃসহত এ িমি িযাক্স বািয হওয়া বা 

বেপ্রলয়ালগর সশকার হওয়া বযসতত লকান মুিসেলমর জনয লদওয়া জালয়ে 

লনই। আর লে মুিসেলমর মাে কলঠারতার মািযলম এবং লজার কলর সনলয় 

লনওয়া হয়, তালক কী সনরাপদ িরা হলব? 

(খ) েসদ লকান মুিসেলমর উপর অনয লকান বযসক্তর বা িরকালরর ঋে 

সবেসম্বত হলয় োয়, লেমন লি সেজ সনে বা সবদুযৎ সবে পসরলশালি সবেম্ব হলয় 

লগে বা এজাতীয় অনয লকান ঋে সবেসম্বত হলয় লগে, তখন লদলশর আইন 

অনুোয়ী ঋলের মুনাো সহিালব তালক িুদ সদলত হয়। লি এই দসেে সদলত 

পালর না লে, এিা আমার উপর অেযতনসতক জুেুম। কারে িুদ হারাম। আর 

সিিার আমান অনুোয়ী আপনারা আমার উপর অেযতনসতক আক্রমে করার 

অসিকার রালখন না। 

(গ) পসশ্চলম বিবািকারী অলনক মুিসেলমর িম্পদ বালজয়াি করা হলয়লে, 

তার উপর সনলষিাজ্ঞা আলরাপ করা হলয়লে। শুিু তাই নয়, অনয লকউ লে 

তালক সকেু দান করলব, লিিাও সনসষে করা হলয়লে। তালদর মিয লেলক 

অলনলকর উপর এমন সনলষিাজ্ঞা আলরাপ করা হলয়লে জাসতিলঙ্ঘর 

অনুলমাদনক্রলম। তার সবরুলে লকান িরলের অসিলোগ উত্থাপন বা লকান 

দসেে উপস্থাপন করা বযসততই। এমসনিালব অলনক জনকেযােমূেক বা 

িামাসজক িংগঠলনর িম্পদও বালজয়াি করা হলয়লে, োরা সেসেিীন ও 

অনযানয লদলশর মুিসেমলদর জনয িাহালেযর হাত বাসড়লয় সদত। এিব 

মুিসেমলদর কালে সিিা বা রাজতনসতক আশ্রয়গ্রহে বা সবসিন্ন িংগঠলনর 

বযাপালর রালের পসরস্কার অনলুমাদন োকাও তালদরলক িম্পদ বালজয়াি 



করলত বাাঁিা লদয়সন। বরং পসশ্চমারা মলন কলর, ঐ িকে লোক তালদর লদলশ 

বিবাি কলর, আর তারা তালদর লদলশ লেলকান আইন পাি করলত পালর, 

লেলকান সনয়ম জাসর করলত পালর। শুিুমাত্র উক্ত আইনসি অসিকাংশ 

পােযালমে িদিযলদর িম্মসতলত হলেই হয়। 

এর উদাহরেিমলূহর মলিয একসি হে, ি. মূিা আবু মারেলুকর ঘিনা, োলক 

হামালির জনয অেয লজাগালনার অসিলোলগ আলমসরকায় কারাবন্দী করা হয়। 

এমসনিালব আবু মাহমুদ আি-িুরীর ঘিনা, সেসন লিলিন জনগলের জনয অেয 

লোগালনর অসিলোলগ এখলনা পেযন্ত আলমসরকার কারাগালর বন্দী আলেন। 

আলরা একসি সবস্মলয়র বযাপার হে, আলমসরকা মলন কলর, হামাি ও অনযানয 

সজহাদী দেগুলো িন্ত্রািী গ্রুপ। তালদর জনয অনদুালনর অেয লজাগাড় করা তবি 

নয়। লে এমনিা করলব তালক লজলে িরা হলব বা শাসি লদওয়া হলব। অেি 

তারা তালদর লদলশ বিবািকারী মিুসেমলদর লেলক লজার কলর বেপবূযক অেয 

লনওয়ালক সনলজলদর জনয তবি মলন কলর, লেিা তারা প্রকালশয ইিরাঈলের 

স্বালেয এবং মিুসেমলদর সবরুলে অপরািেজ্ঞ িংঘিন, তালদরলক হতযা ও 

তালদর লদলশ আগ্রািন িাোলনার কালজ বযয় কলর। তাহলে এিা লকান 

আমান? 

 বরং এর লেলকও আলরা জঘনয হে, তারা ইিরাঈলের জনয অনুদান িংগ্রহ 

করালক মহা পূূ্লেযর কাজ মলন কলর। এলক্ষলত্র তারা পরস্পর প্রসতলোগীতা 

কলর। 

 

এই সিিা অনেুায়ী একজন মিুসেম সক তার বারীলনর বযাপালর সনরাপদ? 

(ক) নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক গাসে লদওয়া একজন মুিসেলমর 

বারীন ও আসকদার উপর প্রেয়ংকারী আক্রমে ও িীমােঙ্ঘন। আলমসরকা ও 

সিলিলনর মত রােগুলো শুি ু নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক গাসে 



লদওয়ার অনুমসতই লদয় না, বরং নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর 

গাসেদাতালক িম্মাসনত কলর, তালক বাহাদুরলদর মলিয একজন বাহাদরু বলে 

গেয কলর। লেমন িােমান রুশদীলক সিলিন ও অনযানয লদলশ একাসিক 

পুরস্কার লদওয়া হয়। সবে সলনিন তালক লহায়াইি হাউলি অিযেযনা জানায়। 

সিলিলনর রােী তালক ‘নাইি’ উপাসি প্রদান কলর।  

অেি রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক গাসেদান িকে আমান 

বাসতে কলর লদয়। োর িম্পলকয আলোিনা সকতালবর পসরসশলি আিলব 

ইনশাআল্লাহ। 

পসশ্চমা িরকার ও জনগে মলন কলর, লেলকান লেখক বা নািযকার নবী 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক সনলয় সবদ্রূপ করলত পালর। লেমনিা নবী 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম-লক বযিকারী কািুযলন হলয়সেে। লেিা 

কলয়কসি পসশ্চমা লদলশ প্রকাসশত হলয়লে। ঐ িমি লদলশর িরকার এ িমি 

অপরািীলদর বযাপালর লগ্রিালরর পরওয়ানা জাসর করলতও রাসজ নয়। 

আর লকান িম্প্রদালয়র সকেু লোক িুসক্ত িি করলে আর বাসকরা তালদর 

িমেযন করলে, িকলের সনরাপত্তাই বাসতে হলয় োয় এবং িকলের সবরুলে 

েুে করা হয়। লেমনিা িামলন আিলব ইনশাআল্লাহ। 

েসদ বো হয়, মুিেমানলদর ইসতহালি লতা এমন অলনক ঘিনা আলে, 

লেখালন মুিসেমগে আমান (সনরাপত্তা) সনলয় দারুে হরলব প্রলবশ কলরলেন, 

অেি তারা জানলতন লে, লিখালন ইিোম ও নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লামলক গাসেদানকারী লোক আলে? তাহলে উত্তর হলব: হযাাঁ। সকন্তু 

তালদর উক্ত গাসে দানকারীলদরলক হতযা করার অসিকারও সেে। েসদও তারা 

লিই সিিা িংগ্রহ করুক না লকন, লেিালক আমরা সনরপত্তা বলে মাসন না। 

এমনসক েসদ তারা সবশুে, পসরস্কার ও শরয়ীিালব গ্রহেলোগয সনরাপত্তা 

িুসক্তও কলর তোসপও। লেমনিা িামলন আমরা আলোিনা করব 

ইনশাআল্লাহ। 



তাই লেলকান মুিসেম, েসদ সিিা বা তার লেলক স্পি লকান সনরাপত্তা সনলয়ও 

প্রলবশ কলর, তবুও তার জনয িােমান রুশদী বা ঐ িকে কািুযন 

সনমযােকারীলদরলক হতযা করা জালয়ে হলব, োরা সিিা বা সনরাপত্তা িুসক্ত বা 

প্রসতসিুসতর প্রসত লকানরূপ েক্ষয করা বযসতত নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লামলক সনলয় সবদ্রূপ কলরলে। 

আর এ হুকুম শুিু গাসেদালনর িালে িরািসর জসড়ত লোকলদর লক্ষলত্রই 

প্রলোজয নয়, বরং এলত অংশগ্রহেকারী প্রসতসি প্রতযক্ষয ও পলরাক্ষ উপাদান 

পেযন্ত এ হুকুম সবিৃত হলব। আল্লাহর িাহালেয তার সবিাসরত আলোিনা 

িামলন আিলব ইনশাআল্লাহ। 

অেযাৎ েসদ পুলরা একসি রাে বা একসি লদলশর িমি জনগে সমলেও এই 

গাসেদালন সেি হয় অেবা িকলে অংশগ্রহে কলর বা িকলে ঐকযমতয 

লপাষে কলর, তলব একজন মুিসেলমর জনয তালদর িকলের লমাকালবো করা 

জালয়ে। আর তার মালঝ ও ঐ িংগঠলনর মালঝ লেলকান িরলের সনরাপত্তা 

িুসক্ত বাসতে হলয় োলব। িাই ওই সনরাপত্তা িুসক্ত সিিা লহাক (লেিালক আমরা 

সনরাপত্তা িুসক্ত বলে মাসন না।) অেবা অনয লকান পেসতর সনরাপত্তা িুসক্ত 

লহাক। 

(খ) বতযমালন সবদযমান িন্ত্রািসবলরািী আইন, শুিু িন্ত্রালির প্রসত উেেু 

করার কারলেও িরপাকড় কলর। অেযাৎ িীমােঙ্ঘনকারীলদর সবরুলে  

মুিসেমলদরলক সজহাদ করার আহ্বান করাই শাসিলোগয অপরাি। 

(গ) পসশ্চলম বিবািকারী লকান মুিসেম কুরআলন বসেযত ইহুদীলদর 

তবসশিযগুলো প্রকালশয বেযনা করলত পারলব না। অনযোয় তালক 

লিলমসিকলদর সবরুলে শত্রুতার (অযাসে লিসমসিিম) অসিলোলগ কারারুে 

করা হলব। 

(ঘ) লেলকান লদলশর মুিসেমলদর উপর িীমােঙ্ঘন করা মালন িবযস্থালনর 

মুিসেমলদর উপর িীমােঙ্ঘন করা। আর িামলন এই আলোিনা আিলব লে, 



মুিেমানলদর উপর িীমােঙ্ঘন সনরাপত্তা তো আমান বাসতে কলর লদয়। 

লেমন আলোিনা আিলব লে, েখন হারবীরা মুিসেমলদর লকান দেলক বন্দী 

করলব, তখন দারুে হারলব সনরাপত্তা গ্রহে কলর অবস্থানরত মুিসেলদর 

সনরাপত্তা বাসতে হলয় োলব। 

(ঙ) লেলকান দূতাবালি সিিার আলবদন করলত লগলে অলনকগুলো শতয 

িংবসেত একসি েরম পূরে করলত হয়। তার লশলষ এই প্রসতিুসত সদলয় 

স্বাক্ষর লনওয়া হয় লে, এ িকে কো িসঠক। অেি তার লকান একসি িারাও 

দতূাবালির িংসিি রাে লেলক বা সিিা প্রতযাশী লেলক সনরাপত্তার প্রসতিুসত 

লনওয়ার বযাপালর লনই। এমনসক তারা তালদর আইন লমলন িেলব সক না 

লিিার কোও উলল্লখ লনই। 

(ি) আর এ কো বো লে, সিিা বহনকারী বযসক্ত সিিা প্রদানকারী রালের 

িকে অসনি লেলক সনরাপদ োকার সবষয় প্রিেনগত- এর জবাব হে, 

ইসতপূলবয উলল্লখকতৃ উদাহরেগুলো এর সবপরীত অবস্থার দসেে। 

(ে) এমনসক েসদ আমরা লমলনও লনই লে, সিিা একসি পারস্পসরক 

সনরাপত্তা িুসক্ত, তবুও এই িুসক্ত বাসতে হলয় োলব। কারে তারা লে 

সনরাপত্তািুসক্ত প্রদান কলর, তা ঐ িমি শরীয়ত সবলরািী কানুন লেলক মুক্ত 

োলক না, লেগুলো তারা তালদর মালঝ বিবািকারী বা প্রবাি োপনকারীলদর 

উপর আলরাপ কলর োলক। এমসনিালব তালদরলক িযাক্স লদওয়ার শতয লেলকও 

মুক্ত োলক না। আর তালদরলক িযাক্স লদওয়ার মালঝ মুিসেমলদর উপর 

িীমােঙ্ঘলন তালদরলক িাহােয করা হয়। লেই তালদর লদলশ িের কলর, লিই 

িেলরর পুলবয এিা জানলত িক্ষম।  

তাই আমরা েসদ লমলনও লনই লে, লি িন্তুসিক্রলম এর উপর িুসক্ত কলরলে, 

তাহলে উত্তর হে, লি গুরুতর গুনালহ সেি হলয়লে। বািয ও বেপ্রলয়ালগর 

সশকার হওয়া বযসতত তালদরলক িযাক্স লদওয়া জালয়ে লনই। িন্তুসি ও িুসক্তর 

মািযলম এিা লদওয়া জালয়ে লনই। এ সহিালব পসশ্চমা লদলশ ভ্রমেকারী বা 



লিখালন বিবািকারী প্রলতযলকই সিিা গ্রহলের মািযলম মহা গুনালহ সেি 

হয়। পক্ষান্তলর আমরা েসদ িসর, সিিা হে শুি ু অসতক্রম করা ও প্রলবশ 

করার অনুমসত। লিলক্ষলত্র এিার আলবদন করালত এিকে েোেেগুলো 

আবসতযত হয় না। 

ইবলন হােম রাসহমাহুল্লাহ লক দারুে হরলব বযবিা করা িম্পলকয সজলজ্ঞি করা 

হলে সতসন বলেন: 

“মািআো ১৫৬৮: েসদ মুিসেম বযবিায়ীগে দারুে হরলব প্রলবশ করলে 
লিখালন োসিত হয় এবং তালদর উপর কালেরলদর সবসি-সবিান প্রলয়াগ করা 
হয়, তাহলে তালদর জনয দারুে হরলব বযবিা করা হারাম। তালদরলক এ 
লেলক সনলষি করা হলব। আর এমন না হলে আমরা এিালক শুিু মাকরুহ 
মলন করব। তলব আর তালদর িালে লবিা-লকনা জালয়ে হলব। তলব লে িব 
বস্তু বারারা তারা মুিসেমলদর সবরুলে শসক্ত অজযন করলব, লেমন অস্ত্র, লেৌহ বা 
এজাতীয় দ্রবয, এিরলে লকান সকেু তালদর সনকি সবক্রয় করা আলদৌ জালয়ে 
হলব না।  

আল্লাহ তা’আো বলেন: 

 

ُمْؤِمنِينَْ ُكْنتُمْْ إِنْْ اْْلَْعلَْونَْ َوأَْنتُمُْ تَْحَزنُوا َوَلْ تَِهنُوا َوَلْ  

“(লহ মুিসেমগে!) লতামরা হীনবে হলয়া না এবং সিসন্তত হলয়া না। লতামরা 

প্রকৃত মুসমন হলে লতামরাই সবজয়ী হলব।” (আলে ইমরান:১৩৯) 

তাই তালদর সনকি এমনিালব প্রলবশ করা, োলত প্রলবশকারীর উপর তালদর 

সবসি-সবিান জাসর হয়, এিা দবুযেতা, হীনমনযতা ও িসন্ধর আহ্বান। এিা 

হারাম। আল্লাহ তাআো আলরা বলেন:  

 



ثْمِْ َعلَى اتَعَاَونُو َوَلْ َواْلعُْدَوانِْ اْْلِ  

“লতামরা গুনাহ ও জুেলুমর কালজ এলক অলনযর িহলোগীতা করলব না।” 

(মাসয়দা:২) 

তাই তালদরলক লবিা-লকনা বা অনয লেিকে মািযলম তারা মুিসেমলদর উপর 

শসক্তশােী হয়, লিগুলোর মািযলম শসক্তশােী করাও হারাম। লে এমনিা 

করলব, তালক দৃিান্তমূেক শাসি লদওয়া হলব এবং অসত দীঘয িময় িলর তালক 

আিক রাখা হলব।”3  

(জ) তারপর কো হে, েসদ সিিা সনরাপত্তা হয়, তাহলে িুসক্ত লতা দুই/তার 

অসিক পলক্ষর মালঝ হয়। আর োরা এিালক িুসক্ত মলন কলর, লি অবস্থায় এ 

িুসক্তিা হয় সিিা গ্রহেকারী বযসক্ত ও সিিা প্রদানকারী রালের মালঝ। আর 

তালদর কো অনুোয়ী এিা উিয়পলক্ষর উপরই সকেু সনয়ম-কানুন আবশযক 

কলর। েখন এক পক্ষ ঐ িকে সনয়ম-কানুলনর লকানিা েঙ্ঘন কলর, তখনই 

িুসক্ত বাসতে হলয় োয়। লেখক সিিা বহনকারীর কতযবযগুলো িম্পলকয কো 

বলেলেন, সকন্তু সিিা প্রদানকারী রালের কতযবয এবং োরা এিালক িুসক্ত মলন 

কলর, তালদর মলত এিা িি করলে কী েোেে হলব লি িম্পলকয লকান কো 

বলেনসন! 

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুে হািান আশ-শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ কালেররা মুিসেম 

বন্দীলদরলক সনরাপত্তা লদওয়ার পর গাদ্দাসর করলে তার িম্পলকয িম্পলকয 

বলেন: 

“৭৮৪- েসদ কাসেরলদর লকান দে মুিসেম বন্দীলদর িাক্ষাত পায় আর 

তালদরলক বলে: লতামরা কারা? জবালব তারা বলে, আমরা বযবিায়ী লোক 

োরা লতামালদর লোকলদর লেলক সনরাপত্তা সনলয় প্রলবশ কলরসে, অেবা বলে, 

আমরা খেীোর দূত - তাহলে এমন বো মুিসেমলদর জনয ঐ কাসেরলদর 
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কাউলক হতযা করা জালয়ে হলব না। কারে তারা ো প্রকাশ কলরলে, তা 

সনরাপত্তা গ্রহলের স্বািাসবক দসেে। িুতরাং এর কারলে তারা মুিাসমন 

(সনরাপত্তা গ্রহেকারী) বলে সবলবসিত হলব। তাই এরপর আর তালদর জনয 

তালদর িালে গাদ্দাসর করা জালয়ে হলব না, েসদ না হরবীরা তালদর পলে বাাঁিা 

হলয় দাাঁড়ায়। 

৭৮৫- অত:পর েসদ আহেুে হারব জানলত পালর লে তারা বন্দী। েলে 

তালদরলক লগ্রিার কলর। অত:পর মুিসেমরা তালদর লেলক পোয়ন কলর িলে 

োয়। তখন এিকে মুিসেমলদর জনয তালদর সবরুলে েুে করা এবং তালদর 

মাে সেসনলয় লনওয়া জালয়ে আলে। 

কারে কাসেররা পলর ো কলরলে (মুিসেমলদর বন্দী করা), তা বারারা 

সনরপত্তািুসক্ত বাসতে হলয় োয়। 

লেমন আমরা লদখলত পাই লে, েসদ দারুে হারলবর বাদশা তালদর িালে 

গাদ্দাসর কলর, তালদর িম্পদ সেসনলয় লনয় এবং তালদরলক বন্দী কলর, অত:পর 

বন্দী মিুসেমরা পাসেলয় োয়, তখন তালদর জনয আহেেু হারলবর িালে েেু 

করা এবং তালদর িম্পদ সেসনলয় লনওয়া জালয়ে আলে। লেলহতু এিা বাদশার 

পক্ষ লেলক িসুক্তিি বলে গেয। 

৭৮৬- এমসনিালব েসদ লকান লোক বাদশার আলদলশ বা তার জ্ঞাতিালর 

তালদর িালে এমন আিরে কলর আর বাদশা তালক তা লেলক বাাঁিা না লদয়, 

তাহলেও একই হুকমু। কারে সনলবযািলক সনলষি না করা মালন আলদশ করা। 

পক্ষান্তলর েখন তারা তালদর আসমর বা জামালতর অজালন্ত এমনিা কলর, 

তখন মুিানসমনলদর জনয এলদর কালজর কারলে তালদর কওলমর সনরাপত্তা 

েঙ্ঘন করা জালয়ে হলব না। ”4 

                                                           
4 আিসিয়ারুে কাসবর- ২/৫১০-৫১১ 



(ঝ) েসদ বো হয়, আপসন ো সকেু উলল্লখ করলে, আমরা তার িব সকেুই 

লমলন সনোম লে, কালেররা সিিা সনলয় প্রলবশকারীর জান মাে ও পসরবালরর 

উপরও আক্রমে কলর। সকন্তু লে সিিা সনলয় তালদর কালে োয়, লি লতা পূবয 

লেলকই এগুলো জালন এবং লি এগুলো লমলনও লনয়। িুতরাং এিা তার 

মালঝ এবং উক্ত লদলশর মালঝ অলঘাসষত একসি িামাসজক িুসক্ত। তাই তা 

রক্ষা করা আবশযক? 

তার উত্তর হে: তাহলে আপনালদর কো বারারাই বুঝা োয় লে, লে সবষলয়র 

উপর িুসক্ত হলয়লে, লিিা ঐ সনরাপত্তািুসক্ত বা আমান নয়, লেিা েুকাহালদর 

মালঝ পসরসিত। বরং এিা হে এমন একসি অবস্থা েখন একজন মুিসেম 

সনলজর জান, মাে, পসরবার ও বারীলনর বযাপালর হুমসকর িম্মুখীন োলক। আর 

আপনালদর এই স্বীকালরাসক্তই সিিা সনরাপত্তািসুক্ত হওয়ার িকে দসৃিিসিলক 

বাসতে কলর লদয়। িতুরাং এখালন লকান সনরাপত্তা িসুক্ত হয় না আর একারলে 

এর লমাকালবোয় মিুেমালনর পক্ষ লেলকও সনরাপত্তা লদওয়ার সবষয়সি 

আবশযক নয়। তাই লেমসনিালব তারা মিুসেমলদরলক জান, মাে, ইজ্জত ও 

বারীলনর বযাপালর হুমসকর মলিয লরলখলে, লতমসনিালব মিুসেমলদর জনযও 

তালদরলক হুমসকর মলিয রাখা তবি। 

(ঞ) এখন েসদ বো হয় লে, আপসন ো উলল্লখ করলেন, তো সিিার 

বহনকারী মুসিেমলদর উপরও িবযপ্রকার আক্রমে হয়, এিা লতা োরা তালদর 

লদলশর বিবাি কলর, তালদর লক্ষলত্র হয়। পক্ষান্তলর লিখালন িামানয 

অবস্থানকারী মুিাসেলরর লক্ষলত্র লতা এিকে সবষয় হয় না। 

তার উত্তর: 

(১) আসম লে িমি আক্রমেগুলোর কো বলেসে, তার অসিকাংশগুলোর 

লক্ষলত্রই দীঘযকােীন অবস্থান আর স্বল্পলময়ালদ অবস্থালনর মালঝ লকান পােযকয 

লনই। সবলশষ কলর কারারুে করা বা সনবযািন লদওয়ার লক্ষলত্র। 



(২) আসম শায়খ আবু হালজর আে-ইরাকী, শায়খ মহুাম্মদ আেমুআইয়াদ 

ও শায়খ মহুাম্মদ আন-নালে িুদানী (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন!) এর 

উদাহরে লপশ কলরসে। এলদরলক তালদর লদলশ প্রলবলশর িালে িালেই বা 

িামানয িমলয়র মলিযই লগ্রিার করা হয়লে। আর কালরা কালরা লক্ষলত্র 

লগ্রিালরর িুসবিার জনয সকেুিা িময় অলপক্ষা করা হলয়সেে। 

(৩) তারপর প্রশ্ন হে, দীঘয অবস্থানাকারীর উপর আক্রমে করা তবি আর 

স্বল্পলময়ালদ উপর আক্রমে করা তবি নয়, এমন লকান সনয়ম আলে সক? 

(ি) োরা সিিালক সনরাপত্তা মলন কলরন, তালদরলক আসম আলবদন করব, 

তারা আলমসরকা বা পসশ্চমা িংসবিান বা আইন-কানুলনর একসি িারা উলল্লখ 

করুন, োর বারারা একোা বুঝা োয় লে সিিা বহনকারীর জান, মাে, ইজ্জত ও 

বারীলনর উপর লকান িরলের িীমােঙ্ঘন করা তবি নয় এবং লি তার িালে 

বহনকৃত সিিার কারলে তালদর ঐ িমি আইন-কানুন লেলক সনরাপদ, 

লেগুলো সবসিন্ন প্রকার জুেুমলক তবিতা সদলয়লে, লেমন আসম এর আলগ 

উদাহরলে উলল্লখ কলরসে। আর এলক্ষলত্র অনয লকান আইলনর িূসমকা লনই 

এবং েসদ তারা সিিা বহনকারী লেলক লকান সবপলদর আশঙ্কা কলর, তলব 

তালদর শুিু এতিুকু অসিকারই আলে লে, তালক তালদর লদশ লেলক লবর কলর 

সদলব। তোসপ তার ইচ্ছায়, তালদর সনলজলদর সিোন্ত লমাতালবক নয়? 

(ঠ) শরীয়লতর িািারে মূেনীসত হে, কালেরলদর রক্ত ও িম্পদ আমালদর 

জনয হাোে। শুিুমাত্র িসন্ধ বা সনরাপত্তা িুসক্ত বা সেম্মািুসক্তর অসিলন তা 

িংরসক্ষত ও হারাম হলত পালর। কারে শত্রুর লদশ হে েুে, দখেদাসর ও 

অবালি বযবহার করার লদশ।5  

তাই লে দাসব করলব সিিা সনরাপত্তা িুসক্ত, তার এ বযাপালর পসরস্কার, স্পি 

ও সবলরািমুক্ত দসেে লপশ করলত হলব। অনযোয় মূে অবস্থাই বহাে োকলব। 

                                                           
5 আিসিয়ারুে কাসবর ও তার শরাহ- ১/৩৫৫, ৩/৯১৫, আিিাইেুে জারার- ৪/৫৫১ 



 

যভি আমরা মমননও মনই ময, ভিসা একটি ভনরাপত্তা চুভি, 

তাহনে আনরকটি প্রশ্ন হে, কানেনরর পক্ষ মেনক 
মুসভেনমর ভনরাপত্তা োকার কারনক ভক মুসভেনমর পক্ষ 

মেনকও কানেনরর ভনরাপত্তা োকা আবশ্যক হয়? 

 
এ মািআোয় েুকাহালদর দু’সি মত রলয়লে। লেখক ইেমী আমানত রক্ষা না 

কলর শুিমুাত্র একসি মত উলল্লখ কলরলেন। 

(ক) প্রেম মত: এিা হে জুমহুর (বযাপক িংখযক) েুকাহালয় লকরালমর 

অসিমত। তা হে, লকউ সনরাপত্তা সনলয় দারুে কুেলর প্রলবশ করলে 

কালেররাও তারা লেলক সনরাপত্তার মলিয োকলব। 

ইমাম শালেয়ী রাসহমাহুল্লাহ বলেন: “েখন লকান মুিেমান দে সনরাপত্তানামা 

সনলয় কালেরলদর লদলশ প্রলবশ কলর, তখন লি উক্ত লদশ তযাগ করা বা 

সনরাপত্তার লময়াদ পূেয করার আগ পেযন্ত শত্রুরাও তার লেলক সনরাপত্তার 

মলিয োলক। তালদর জনয তালদর উপর আক্রমে করা বা তালদর িালে 

গাদ্দাসর করা জালয়ে লনই। 

েসদ শত্রুরা মুিসেমলদর নারী ও সশশুলদরলক বন্দী কলর, তোসপ আসম তার 

জনয শত্রুলদর িালে গাদ্দাসর করা পেন্দ কসর না। বরং আসম তালদর জনয 

এিাই পেন্দ কসর লে, তারা তালদর সনরাপত্তা সেসরলয় সদলব এবং তালদর িুসক্ত 

িরািসর ও প্রকাশযিালব তালদর সদলক েুলড় মারলব। এিা করার পর 

মুিসেমলদর নারী ও সশশুলদর জনয তালদর সবরুলে েুে করলব।”6  
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সতসন আরও বলেন: 

“েখন লকান মুিসেম লোক সনরাপত্তা সনলয় দারুে হরলব প্রলবশ কলর, 

অত:পর লিখালন সনলজর স্ত্রীলক অেবা অনয লকান মুিসেলমর স্ত্রীলক বা 

সনলজর িম্পদ অেবা অনয লকান মুিসেলমর িম্পদ লদখলত পায়, লেগুলো 

মুশসরকরা তালদর লেলক সেনতাই কলর সনলয়সেে, তাহলে এলদরলক সনলয় লবর 

হলয় লেলত পারলব। এই সহিালব লে এগুলো শত্রুর মাসেকানািীন নয় এবং েসদ 

তারা এ অবস্থায় ইিোম গ্রহে করত, তাহলেও এগুলো তালদর হত না। তাই 

এিা লখয়ানত ও গাদ্দাসর নয়। লেমন, েসদ এমন লকান মিুসেলমর উপর কতৃযত্ব 

প্রসতষ্ঠা হত, লে অনয লকান মিুসেলমর মাে সেনতাই কলরলে, েলে লি উক্ত 

তার অজ্ঞাতিালর উক্ত মাে সনলয় তার মাসেলকর সনকি লিাপদয কলর, তাহলে 

এিা লখয়ানত হত না। লখয়ানত হে, লেিা গ্রহে করা তবি নয়, লিিা গ্রহে 

করা।  

সকন্তু েসদ লি কালেরলদর লকান িম্পলদর উপর কতৃযত্বশীে হলয় োয়, তাহলে 

তার সকেুই লনওয়া তার জনয তবি হলব না। িাই তা কম লহাক বা লবসশ লহাক। 

কারে েখন লি তালদর লেলক সনরাপত্তার মলিয োলক, তখন তারাও তার 

লেলক সনরাপত্তার মলিয োলক।”7  

আদ-দুররুে মুখতালরর লেখক বলেন: 

“মুিাসমন তো সনরাপত্তা প্রােযীর মািআো - লি হে, লে অনয লদলশ 

সনরাপত্তা সনলয় প্রলবশ কলর, িাই লি মুিসেম লহাক বা কালের লহাক। লকান 

মুিসেম দারুে হরলব সনরাপত্তা সনলয় প্রলবশ কলরলে, তাহলে তার জনয 

হারবীলদর রক্ত, িম্পদ ও ইজ্জলতর উপর লকানরূপ হিলক্ষপ করা 

হারাম।”8  
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ইবলন কুদামা রাসহমাহুল্লাহ বলেন, “মািআো: লে শত্রু লদলশ আমান সনলয় 

প্রলবশ কলর, লি তালদর িম্পলদর লক্ষলত্র তালদর িালে লকানরূপ গাদ্দারী 

করলত পারলব না বা তালদর িালে িুসদ লেন-লদনও করলত পারলব না। 

…………………………….. 

আর তালদর িালে লখয়ানত করা হারাম। কারে তারা তালক শতযেকু্ত 

সনরাপত্তা সদলয়লে, লে শতয েঙ্ঘন করলে তালদর িালে সবশ্বািঘাতকা করা 

হলব এবং লেলহতু এলত তার পক্ষ লেলকও তালদরলক সনরাপত্তা লদওয়া 

হলয়লে। এিা েসদও শলব্দর মলিয উলল্লখ লনই, সকন্তু অেযগতিালব এিা 

জানালশানা। এজনয কালেরলদর লকউ েসদ আমালদর লদলশ সনরাপত্তা সনলয় 

আিার পর আমালদর িালে সবশ্বািঘাতকতা কলর, তাহলে লি 

প্রসতিুসতিিকারী হলব।  

তাই েখন এিা প্রমাসেত হে, তখন তার জনয তালদর িালে লখয়ানত করা 

জালয়ে হলব না। কারে এিা হে গাদ্দারী। আর আমালদর বারীলনর মলিয গাদ্দারী 

করার লকান িুলোগ লনই।”9  

ইমাম শাসেয়ী ও ইবলন কুদামা রাসহমাহুল্লাহ এর বক্তবয “সনরাপত্তার 
লমাকালবোয় সনরাপত্তা” এর লেলক বুঝা োয়, লে সিনলদশীলক সনজ লদলশ 

প্ররলবলশর অনুমসত লদয় এবং তালক লেলকান িরলের জুেুম লেলক সনরাপদ 

রাখার প্রসতিুসত লদয়, লি উক্ত সিনলদশী লেলক এিা আশা ও কামনা কলর 

লে উক্ত সিনলদশীও োলদর মালঝ প্রলবশ করে তালদর উপর লকানরূপ 

আক্রমে করলব না। এিা একিা প্রিেনগত িুসক্ত। এর উপর সিসত্ত কলর 

এিাও িিত হলব লে, লকউ লকান সিনলদশীলক সনজ লদলশ প্রলবলশর অনমুসত 

লদওয়ার পর তার উপর আক্রমে কলর সদলে উক্ত সিনলদশী লেলকও তার 

উপর পািা আক্রমে না করার আশা ও কামনা করা োলব না। অেযাৎ 
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সনরাপত্তার লমাকালবোয় সনরাপত্তা এবং িীমােঙ্ঘলনর লমাকালবোয় 

িীমােঙ্ঘন। 

এোড়া কালেলরর পক্ষ লেলক মুিসেমলক সনরাপত্তা লদওয়ার অসনবােয দাসব 

হে মুিসেলমর পক্ষ লেলকও কালের সনরাপত্তা োি করা- একোর মলিয 

আমালদর পলক্ষই দসেে রলয়লে। লেলহতু েসদ কালেলরর পক্ষ লেলক মিুসেলমর 

সনরাপত্তা না োলক, বরং মিুসেম সনজ জান, মাে ও ইজ্জলতর বযাপালর িীত-

িন্ত্রি োলক, তাহলে উক্ত মিুসেলমর উপরও কালেরলক সনরাপত্তা লদওয়া 

আবশযক নয়। 

এ মতসি ইমাম শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ বন্দীলদর বযাপালর লে মত উলল্লখ 

কলরলেন, োলদর িালে কালেররা বা তালদর শািক বা তার প্রসতসনসি গাদ্দাসর 

কলর - ো আসম ইসতপূলবয উলল্লখ করোম লিিালকই িমেযন কলর। 

(খ) সবারতীয় মত: এিা হে ইমাম শাওকানী রাসহমাহুল্লাহ এর মত। 

সতসন ‘হাদাসয়কুে আেহার’ সকতালবর লেখলকর বক্তলবযর বযাখযায় বলেন:  

“তার বক্তবয-“তালদর পক্ষ লেলক মুিসেমলক সনরাপত্তা প্রদান মালন 

মুিসেলমর পক্ষ লেলকও তালদরলক সনরাপত্তা প্রদান”- আসম বেলবা, দুই 

সনরাপত্তার মালঝ লকান আবশযকীয় লোগিতূ্র লনই। শরয়ীিালবও নয়, 

লেৌসক্তকিালব নয় এবং প্রিেনগতিালবও নয়। িুতরাং আহলে হরলবর 

সনরাপত্তা সনলয় দারুে হরলব প্রলবশকারী মুিসেলমর জনয েতিকু ু িম্ভব 

তালদর িম্পদ সনলয় লনওয়া এবং েতিকু ুিম্ভব তালদর রক্তপাত করা তবি।”10  

ইমাম মাওয়ারসদ রাসহমাহুল্লাহ দাউলদ োসহরী রহঃ লেলক এিা উলল্লখ কলর 

বলেন:  
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“েখন লকান মুিসেম আমান সনলয় দারুে হরলব প্রলবশ কলর অেবা তালদর 

মালঝ বন্দী সহিালব োলক, পলর তারা তালক মুক্ত কলর সনরাপদ কলর লদয়, 

তখন তার জনয তালদর জান মালের উপর আকসস্মক আক্রমে করা জালয়ে 

লনই। বরং তার উপরও আবশযক তালদরলক সনরাপত্তা লদওয়া। আর দাউদ 

বলেলেন, তার জনয তালদর জান-মালের উপর আক্রমে করা জালয়ে হলব। 

তলব েসদ তারাও তার লেলক সনরাপত্তা লিলয় রালখ, তখন উিলয়র প্রসতিুসত 

রক্ষা করা আবশযক হলব এবং তালদর উপর আক্রমে করা তার উপর হারাম 

হলব।”11  

এ মতসিই শসক্তশােী। এলত সতসন হুকুলমর লক্ষলত্র প্রিসেত রীসত-নীসত িতযবয 

বলে ইসিত সদলয়লেন। আমরা েসদ সিিার লক্ষলত্র প্রিসেত রীসত লদসখ, 

তাহলে লদখলত পাই, এিা এক পক্ষ লেলকই প্রদান করা হয়। এর বারারা লেৌে 

িুসক্ত িম্পাসদত হয় না। আর েসদ িুসক্ত িম্পাসদত হতও, তোসপ লিিা বাসতে 

হলয় লেত। 
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আমরা যভি মমনন মনই ময, কানেনরর পক্ষ মেনক 
মুসভেমনক ভনরাপত্তা প্রিান, মুসভেনমর পক্ষ মেনকও 

কানেরনক ভনরাপত্তা প্রিান আবশ্যক কনর, তাহনে প্রশ্ন 
হে, মুসভেমনির ভবরুনে যুে ও আক্রমনকর পভরভিভত 

পযয ন্তও ভক এই ভনরাপত্তাচুভি গড়ানব? 

 

উত্তর হে, না। আসম িামলনর কলয়কসি সশলরানালমর মলিয এই সবষয়সি বযাখযা 

করব ইনশাআল্লাহ। 

(ক) পসবত্র িুন্নাহর প্রমাোসদ এর উপরই পাওয়া োয় লে, লে বযসক্ত 

মুিসেমলদর সবরুলে েলুে উস্কানী লদয় মুিসেমলদর উপর িীমােঙ্ঘন কলর, 

আল্লাহ ও আল্লাহর রািূে (িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম) এর সবরুলে 

েুলে সেি হয় এবং নবীসজ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক গাসে লদয় লি 

অনযলক সনরাপত্তা সদলেও লি সনলজ সনরাপদ োকলব না। 

 

১) কা’ব ইবলন আশরালের ঘিনা। 

ইমাম বুখারী রাসহমাহুল্লাহ হেরত জালবর ইবলন আব্দুল্লাহ রাসে. লেলক বেযনা 

কলরন: 

রািূেুল্লাল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম বলেন: কা’ব ইবলন 

আশরালের লমাকালবো করার জনয লক প্রস্তুত আলে? লি আল্লাহ ও তার 

রািূেলক কি সদলয়লে। মুহাম্মদ ইবলন মািোমা রাসে. দাাঁসড়লয় বেলেন: লহ 

আল্লাহর রািূে! আপসন সক িালচ্ছন আসম তালক হতযা কর লেসে? বেলেন: 



হযা। মহুাম্মদ ইবলন মািোমা রাসে. বেলেন, তাহলে আমালক আপনার 

সবরুলে সকে ু বোর অনমুসত সদন! বেলেন: বেলত পার। অত:পর মুহাম্মদ 

ইবলন মািোমা রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু কা’লবর সনকি এলি বেলেন: 

এই লোকসি আমালদর লেলক িদকা িালচ্ছ। লি আমালদরলক কলি লেলে 

সদলয়লে। আসম লতামার কালে এলিসে লতামার লেলক সকে ুঋে িাইলত। কা’ব 

বেে: আল্লাহর শপে! িামলন লতামরা তার প্রসত আলরা সবরক্ত হলব। সতসন 

বেলেন: আমরা লতা তার অনুিারী হলয় লগসে, তাই এখন তার সবষয়িা 

লকান সদলক গড়ায় লিিা লদখার আগ পেযন্ত তালক োড়লত িাসচ্ছ না। তাই 

আসম িাসচ্ছ, তুসম আমালক এক ওয়ািাক বা দুই ওয়ািাক ঋে দাও। 

কা’ব বেে: আচ্ছা সদব, তাহলে আমার সনকি সকেু বন্ধক রাখ। তারা 

বেলেন, তুসম সক সজসনি িাও? বেে: লতামালদর স্ত্রীলদরলক বন্ধক রাখ। 

বেলেন: আমালদর স্ত্রীলদরলক সকিালব লতামার সনকি বন্ধক রাখব, কারে 

তুসম হলে আরলবর িবলিলয় িুদশযন পুরুষ? 

বেে: তাহলে লতামালদর িন্তানলদরলক বন্ধক রাখ। বেলেন: সকিালব 

আমালদর িন্তানলদরলক লতামার সনকি বন্ধক রাখব? কারে এলত মানুষ 

তালদরলক গাসে সদলয় বেলব, এক ওয়ািাক বা দুই ওয়ািাক খালদযর জনয 

তালদরলক বন্ধক রাখা হলয়লে। এিা আমালদর জনয েজ্জাস্কর হলব। বরং 

আমরা লতামার সনকি আমালদর তরবারীগুলো বন্ধক রাসখ। 

অত:পর তারা তালক এই প্রসতিুসত সদলয় সেলর লগলেন লে, রালত সেলর 

আিলবন। রালতর লবো সতসন আিলেন। তার িালে সেলেন আবু নাসয়ো। 

সতসন সেলেন কা’লবর দিু িাই। কা’ব তালদরলক দলূগযর সদলক আিার আহ্বান 

জানাে। অত:পর কা’ব সনলি লনলম আিে। তখন কা’লবর স্ত্রী বেে: আপসন 

এ িময় লকাোয় োলচ্ছন? বেে: এ লতা মুহাম্মদ ইবলন মািোমা ও আমার 

িাই আবু নাসয়ো! হাসদলির বেযনাকারী আমর বযসতত অনযানয বেযনাকারীগে 

এও বলেন লে: কা’লবর স্ত্রী বেে: আসম একসি আওয়াে শুনলত পাসচ্ছ, মলন 

হলচ্ছ লেন, তার লেলক রক্ত িপলক িপলক পড়লে। কা’ব বেে: আলর... এ 



লতা মুহাম্মদ ইবলন মািোমা ও আমার িাই আবু নাসয়ো। িম্মাসনত 

বযসক্তলদরলক রালতর লবো লকান দুলেযালগর কারলে িাক সদলে িাড়া সদলত 

হয়। বেযনাকারী বলেন, অত:পর মুহাম্মদ ইবলন মািোমা প্রলবশ করলেন। 

তার িালে প্রলবশ করে আলরা দু’জন লোকও। 

………….. 

সতসন তার িােীলদরলক বেলেন, েখন লি আিলব, আসম তার িলুের খশুবরু 

প্রশংিা কলর তার ঘ্রাে সনলত োকব। লতামরা েখন লদখলব, আসম তার মাো 

মজবতুিালব িলর লেলেসে, তখনই লতামরা ঝাসপলয় পড়লব। তার উপর 

আঘাত হানলব। সতসন আলরকবার বলেন, অত:পর আসম লতামালদরলকও ঘ্রাে 

লশাাঁকালবা।  

কা’ব িাদর পসরিান কলর তালদর সনকি লনলম আিে। তার লদহ লেলক খুশবু 

েড়াসচ্ছে। সতসন বলে উঠলেন: আসম আজলকর মত এত ঘ্রাে আর পাইসন। 

অেযাৎ িুঘ্রাে। আমর বযসতত অনযানয বেযনাকারীগে বলেন: কা’ব বেে: 

আমার সনকি আরব রমনীলদর িবলিলয় িুঘ্রাে সবসশি ও িবলিলয় গুেবতী 

রমনী আলে। আমর বলেন, সতসন বেলেন: আমালক লতামার মাো লেলক ঘ্রাে 

লনওয়ার অনমুসত সদলব? কা’ব বেে: হযাাঁ, সনলত পার। সতসন ঘ্রাে সনলেন 

এবং তার িােীলদরলকও লশাাঁকালেন। অত:পর আবার বেলেন: আমালক 

আবার ঘ্রাে লনওয়ার অনুমসত সদলব? বেে: হযা। অত:পর তার মাো দৃঢ়িালব 

িরা হলয় লগলে সতসন িােীলদরলক বেলেন: আঘাত কলরা! তারা আঘাত 

কলর তালক হতযা কলর লেেলেন। অত:পর িকলে নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লালমর সনকি এলি ঘিনার বেযনা সদলেন।”12  

 এ হাসদি লেলক স্পি হয় লে, মুহাম্মদ ইবলন মািোমা রাসদয়াল্লাহু তাআো 

আনহু ও তার িােীগে অলনকগুলো কাজ কলরলেন। তারা এমন িরলের 

কো বলেলেন, লেগুলো কা’ব ইবলন আশরালের মলন সনরাপত্তার িারো িসৃি 
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করলব। এিালব তারা তালক লিাাঁকা লদন। তার সনকি তালদর প্রকতৃ উলদ্দশয 

বলেনসন। তলব তালক সনরাপত্তা লদওয়ার কোও স্পিিালব বলেন সন। আর 

তার পক্ষ লেলক তালদরলক কোবাতযা বোর, দলূগয প্রলবশ করার এবং তার 

সনকিবতযী হওয়ার অনমুসত লদওয়া হয়। অেযাৎ সিিার সবসনমলয় লেিা লদওয়া 

হয়। েলে তারা এই অনুমসতলকই তালক হতযার িুলোগ সহিালব বযবহার 

কলরন। 

সনলনাক্ত পলয়েগুলো বারারা উপলরাক্ত সবষয়গুলো স্পি হয়: 

(ক) তারা কা’লবর িামলন নবী িাল্লাল্লাহ আোইসহ ওয়ািাল্লালমর সনন্দা কলর 

বলেলেন: লি আমালদরলক কলি লেলে সদলয়লে। অেযাৎ িালপর মলিয লেলে 

সদলয়লে। এর প্রকাশয কোসি কুের। তলব েসদ তারা মলন মলন অনয লকান 

অেয েুসকলয় লরলখ োলকন, তাহলে সিন্ন কো। লেমন, তারা সজহাদ করলত 

করলত লান্ত হলয় লগলেন, োর মলিয কলির কারলে তালদর জনয িওয়াব ও 

পুরস্কারও োলক, বা এজাতীয় লকান অেয উলদ্দশয সনলে।13 এ অবস্থাসির 

উদাহরে হে, লেমন আজলক একজন মুজাসহদ আলমসরকায় এলি তালদর 

িামলন বেে: িন্ত্রািীরা লতা আমালদরলক িালপর মলিয লেলে সদলয়লে, লান্ত 

কলর লেলেলে, আমরা লতামালদর লেলক ঋে িাসচ্ছ। লেন এর মািযলম তালদর 

মালঝ প্রলবশ কলর তালদর উপর আঘাত হানলত পাসর। এ সবষয়িা রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর িমেযলনর মািযলম িুিম্পন্ন হলয়লে। 

(খ) তারা কা’লবর কালে তালদর প্রকৃত উলদ্দশয প্রকাশ কলরনসন। বরং তারা 

বলেলেন, তারা ঋে িালচ্ছন। এর উদাহরে হে, লেমন একজন বযসক্ত 

েুেরত শত্রুলদর লদলশ সগলয় তালদর কালে োওয়ার অবািব কারে প্রকাশ 

করে। লেমন শত্রুলদর দূতাবাি লেলক একসি ভ্রমে সিিার আলবদন করে। 

উলদ্দশয হে, তালদর অপরািীলদর হতযা করা, ভ্রমে করা উলদ্দশয নয়। 
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একারলেই ইবলন হাজার রাসহমাহুল্লাহ কা’লবর হতযার ঘিনা লেলক অসজযত 

মািআোিমূলহর মলিয উলল্লখ কলরন:  

“এলত েলুে প্রলয়াজলন এমন কো বোর তবিতা পাওয়া োয়, োর প্রকতৃ অেয 

বক্তার উলদ্দশয নয়।”14  

আর আমালদর িাইলয়রা সিিা লনওয়ার িময়ও সমেযা কো বলেনসন। বরং 

তারা লকৌশেপূেয কোর আশ্রয় সনলয়লেন। কারে তারা একো বলেনসন লে, 

লতামরা আমালদর লেলক সনরাপদ, আর তারপরও তালদরলক হতযা কলরলেন। 

বরং তারা বলেলেন: আমরা সশক্ষার জনয এলিসে। আর তালদর উলদ্দশয সেে 

সবমান িাোলনা সশখা, লেন লতামালদরলক হতযা করলত পালরন। তারা আলরা 

বলেলেন: আমরা ভ্রমলের জনয এলিসে। আর মিুসেম উম্মাহর সিয়াহা বা ভ্রমে 

হে সজহাদ। তারা বলেলেন: আমরা বযবিার জনয এলিসে। আর করুআলনর 

বেযনা অনেুায়ী এিা জাহান্নাম লেলক মসুক্তদানকারী বযবিা। 

(গ) সতসন তালদর সনকি অস্ত্র বন্ধক রাখার প্রসতিুসত সদলয়লেন। েলে 

সবারতীয়বার তার সনকি অস্ত্র সনলয় এলিলেন, লেন লকৌশে পূেয হয়। 

ইবলন হাজার রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“ইবনুত তীন বলেন: ইমাম বুখাসর লে সবষলয়র অিযায় িাসজলয়লেন (ইমাম 

বুখাসর অিযালয়র নাম সদলয়লেন – আমান সহিালব অস্ত্র বন্ধক রাখা ), এই 

হাসদলি তার প্রসত ইসিত লনই। কারে তালদর উলদ্দশয সেে শুি ুলিাাঁকা লদওয়া। 

অস্ত্র বন্ধক রাখার তবিতা বুঝা োয় তার পূলবযর হাসদি লেলক। সতসন বলেন: 

আর অস্ত্র সবক্রয় বা বন্ধক রাখা োলব এমন কালেলরর সনকি, োর িালে 

িবযিম্মত সেম্মািুসক্ত রলয়লে। কা’লবর িালে সেম্মািুসক্ত সেে। সকন্তু লি তার 

প্রসতিুসত িি কলরলে। তার িুসক্তর মলিয সেে, লি আল্লাহর রািূলের 

সবরুলে কাউলক িাহেয করলব না। সকন্তু লি উক্ত িুসক্ত িি কলরলে। এজনযই 
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রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম লঘাষো কলরলেন: লি আল্লাহ ও 

তার রািূেলক কি সদলয়লে।”  

ইবনুত তীলনর আপসত্তর উত্তর লদওয়া হয় এিালব লে, েসদ তালদর মালঝ 

সেসম্মলদর সনকি অস্ত্র বন্ধক রাখার প্রিেন না োকত, তলব তারা তার সনকি 

এ প্রিাব সদত না। কারে েসদ এমন সবষলয়র প্রিাব লদয়, ো তালদর মালঝ 

প্রিসেত লনই, তাহলে তার মালঝ িলন্দহ িসৃি হলব এবং তার লকৌশলের 

উলদ্দশয বযেয হলয় োলব।  

তাই লেলহতু তালদর উলদ্দশয সেে লিাাঁকা লদওয়া, তাই তারা তার মালঝ এই 

িারো িৃসি করলেন লে, তালদর িালে লে কাজ করা তবি, তারা কা’লবর 

িালে লি কাজই করলবন। েলে এই লকৌশলের কারলে কা’ব তালদর িালে 

একমত হলয় লগে। লেলহতু লি পূবয লেলক তালদর িতযবাসদতার বযাপালর 

জানত। এিালব লকৌশে পূেয হে। আর তার প্রসতিুসত িলির সবষয়সির 

বযাপালর লি লঘাষো লদয় সন বা তারাও তার বযাপালর এমন লঘাষো লদনসন।15  

এর উদাহরে হে, লেমন একজন মুজাসহদ শত্রুলদর দূতাবাি লেলক বযবিায়ী 

সিিা িাইে। োলত এর মািযলম তালদর লদলশ ঢলুক তালদর উপর আঘাত 

হানলত পালর। তাই দূতাবালির কমযকতযালদর সনকি সিিার আলবদলনর প্রকৃত 

কারে ঢাকার জনয তালদর লদলশর সবসিন্ন লকাম্পানীর িালে বযবিার কো 

প্রকাশ করে। 

(ঘ) কা’ব ইবলন আশরাে তালদরলক দলূগয প্রলবশ কসরলয়সেে(“অত:পর 

তালদরলক দলূগয িাকে”)। অেযাৎ লেমন পািলপািয কমযকতযারা সিিার 

বাহকলক সবমানবন্দলর প্রলবলশর অনুমসত লদয়। 

(ঙ) লি তালদর লেলক সনলজলক সনরাপদ মলন করসেে। একারলেই তার স্ত্রী 

েখন আশঙ্কা প্রকাশ করে, তখন লি বেে: এ লতা আমার িাই মহুাম্মদ 
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ইবলন মািোমা ও আমার দিুিাই আব ু নাসয়ো! মহুাম্মদ ইবলন মািোমা 

হলেন তার লবালনর পুত্র। আর আবু নাসয়ো হলেন তার দিুিাই।16 

এিা ঐ িকে লোকলদর কোর জবাব হলয় োয়, োরা বলে, মুজাসহদলদর 

জনয সিিা সনলয় আলমসরকায় প্রলবশ কলর আবার তালদর উপর আক্রমে করা 

জালয়ে লনই। তারা তার কারে বেযনা কলর এই বলে লে, আলমসরকা েসদ 

তালদর লেলক সনলজলদরলক সনরাপদ মলন না করত, তাহলে তালদরলক প্রলবশ 

করলত সদত না। 

(ি) তারা তালক দূগয লেলক সনলি লনলম আিলত আহ্বান জানায়। অত:পর 

তার িালে িেলত োলক। তারপর একবার তার িুলের ঘ্রাে লনওয়ার আলবদন 

কলর, অত:পর আবারও একই আলবদন কলর। এিবগুলোর উলদ্দশয এিাই 

সেে লেন, লি তালদর বযাপালর সনসশ্চন্ত হলয় োয়। এর উদাহরে হে লেমন 

লকান মুজাসহদ আলমসরকায় োলচ্ছ তালদর িাওয়ার ধ্বংি করার জনয। তাই 

তালদর সনকি সবমান িােনা সশখার জনয সিিার আলবদন করে এবং কােযত 

সবমান িােনার প্রসশক্ষে শুরু কলর সদে। অেবা লকউ বেে, লি ভ্রমলের 

জনয এলিলে। তারপর তার আিার প্রকৃত উলদ্দশয লগাপন করার জনয 

লমাক্ষম িুলোলগর অলপক্ষায় তালদর িমুদ্র তিকলত ও সিসড়য়াখানায় ভ্রমে 

করলত োগে। 

এিবগুলোই এমন কাজকময, লেগুলো বারারা সনরাপত্তা বা সনরাপত্তার সকেুিা 

িংশয় বুঝা োয়। আর এলত েেুলকৌশে সহিালব শত্রুলদরলক লিাাঁকা লদওয়ার 

উলদ্দলশয সমেযাও বো হলয়সেে। শায়খুে ইিোম ইবলন তাইসময়া 

রাসহমাহুল্লাহ এ সবষয়গুলোর সবলিষে কলরলেন এবং োরা সবপরীত কো 

বলে তালদর জবাব সদলয়লেন। আর অতযন্ত পসরস্কারিালব একো স্পি 

কলরলেন লে, কা’বলক তখন আমান তো সনরাপত্তার প্রসতিুসত বা এিরলের 
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লকান িারো লদয়া হলয়সেে। সকন্তু লি মুিসেমলদর উপর িীমােঙ্ঘন করার 

কারলে এগুলো লকান কালজ আলিসন। তাই শায়খ রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“দসেলের সবারতীয় পেসত: লে পাাঁিজন মুিসেম তালক হতযা কলরসেে, তো 

মুহাম্মদ ইবলন মািোমা, আবু নাসয়ো, আব্বাদ ইবলন বশীর, হাসরি ইবলন 

আউি ও আবু আবি ইবলন জুবাইর- তালদরলক রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লাম তার উপর আকসস্মক আক্রমে করার এবং কোর 

মািযলম লিাাঁকা লদওয়ার অনুমসত সদলয়সেলেন। োলত কোর মলিয প্রকাশ কলর 

লে, তারা তালক সনরাপত্তা সদলয়লে এবং তার িালে একমত হলয় লগলে। 

অত:পর িুলোগ বুলঝ হতযা কলর লেলে।  

আর এিা জানা আলে লে, লকউ লকান কালেরলক প্রকালশয সনরাপত্তার 

প্রসতিুসত সদলে বা এমন িাব প্রকাশ করলে, এরপর আর কেুলরর কারলে ঐ 

কাসেরলক হতযা করা জালয়ে লনই। এমনসক েসদ হারবী মিুসেম মলন কলর লে, 

মিুসেম তালক সনরাপত্তা সদলেলে এবং এ সহিালবই তার িালে কো বলে, 

তাহলে লি সনরাপত্তাপ্রাি হলয় োলব।  

নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম বলেন, ো আমর ইবলন হামক বেযনা 

কলরলেন: “েসদ লকউ লকান লোকলক সনজ রক্ত ও িম্পলদর বযাপালর 

সনরাপদ মলন কলর, আর এরপর উক্ত লোক তালক হতযা কলর লেলে, 

তাহলে এমন লোক লেলক আসম িম্পকযমুক্ত। েসদও সনহত বযসক্ত কালের 

লহাক না লকন।”17  

িুোইমান ইবলন িারদ রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লাম লেলক বেযনা কলরন, নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়িাল্লাম বলেন: 
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“েখন লকান লোক লতামালক সনজ রক্ত ও িম্পলদর বযাপালর সনরাপদ মলন 

কলর, তখন তুসম তালক হতযা করলব না।”18  

হেতর আবু হুরায়রা রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু নবী করীম িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লাম লেলক আলরা বেযনা কলরন লে, “ঈমান হে 

সবশ্বািঘাতকতার সনয়ন্ত্রে। লকান মুসমন সবশ্বািঘাতকতা করলত পালর না।”19 

ইমাম খাত্তাবী রাসহমাহুল্লাহ এর দাসব হে, তারা এই সবশ্বািঘাতকতা করার 

কারে হে, লি আলগ লেলকই সনরপত্তা িুসক্ত লেলক লবর হলয় সগলয়সেে এবং 

প্রসতিুসত িি কলরসেে। সতসন আলরা দাসব কলরন লে, লে কালেলরর িালে 

সনরাপত্তা িুসক্ত লনই, তার লক্ষলত্র এমন করা তবি, লেমসনিালব তনশ আক্রমে 

বা অতকযীলত গুি আক্রমে তবি।   

সকন্তু এর জবাব লদওয়া হলব: িাহাসবগে (রাসদয়াল্লাহু আনহুম) এ ঘিনার 

িময় লে িব কো বলেলেন, লিগুলোর বারারাই লি (আবালরা) সনরাপত্তাপ্রাি 

হলয় লগলে। তার িবযসনন অবস্থা এই সেে লে, তার মালঝ এই িারো ততসর 

হলয়সেে লে লি সনরাপত্তা লপলয়লে। আর এমন লক্ষলত্রও শুিু কুেুরীর কারলে 

হতযা করা জলয়ে লনই। কারে সনরপত্তা িুসক্ত হরবীর রক্তলক সনরপদ কলর 

লদয়। এমনসক এর লেলক কম বস্তু বারারাও লকউ মুিাসমন বা সনরাপত্তাপ্রাি 

হলয় লেলত পালর। ো আপন স্থালন িকলেলরই জানালশানা।  

প্রকৃতপলক্ষ এখালন তারা তালক হতযা করার কারে হে, লি আল্লাহ ও তার 

রািূেলক গােমন্দ করত। আর োর রক্ত এ কারলে হাোে হয়, তালক লকান 

সনরাপত্তা বা সেম্মািসুক্ত সনরাপদ করলত পালর না। এিা হে এই অবস্থার 

অনরুূপ লে এমন বযসক্তলক লকান মিুসেলমর পক্ষ লেলক আমান তো 

সনরাপত্তার প্রসতিুসত লদয়া হে োলক িাকাসতর কারলে বা আল্লাহ ও তার 

                                                           
18 বেযনা কলরলেন ইবলন মাজাহ রাসহমাহুল্লাহ।  

19 বেযনা কলরলেন ইমাম আবু দাউদ ও অনযানয ইমামগে। 



রািলূের সবরুলে েেু করার কারলে অেবা লদলশ সবশঙৃ্খো িসৃির কারলে হতযা 

করা ওয়াসজব, অেবা এমন লকান বযসক্তলক লকান মিুসেলমর পক্ষ লেলক 

সনরাপত্তার প্রসতিুসত লদয়া হে োলক সেনার কারলে হতযা করা ওয়াসজব, 

অেবা এমন বযসক্তলক লকান মিুসেলমর পক্ষ লেলক সনরাপত্তার প্রসতিুসত 

লদওয়া হে, োলক ইরসতদালদর কারলে অেবা ইিোলমর লকান রুকন 

পসরতযাগ করার কারলে হতযা করা ওয়াসজব। এমন বযসক্তর িালে লকান িরলের 

সনরাপত্তা িসুক্ত করা জালয়ে লনই। িাই সনরাপত্তা িসুক্ত (আমান) লহাক বা 

িসন্ধিসুক্ত (হুদনাহ) লহাক বা সেম্মািসুক্ত লহাক। কারে তালক হতযা করা ‘হদ’র 

অন্তিূযূ্ত, তার হতযা শুি ু একারলে নয় লে, লি কালের, হারবী। লেমনিা 

িামলন আিলব ইনশাআল্লাহ। 

আর গুি আক্রমে ও তনশ আক্রমে করালতও লকান িমিযা লনই, কারে 

এমন লকান কো বা কাজ লনই োর বারারা তারা এ লেলক সনরাপদ হলয়লে বা 

মলন কলরলে তারা সনরাপত্তা োি কলরলে। পক্ষান্তলর কা’ব ইবলন 

আশরালের ঘিনাসি এর সবপরীত। তার বযাপালর এিা প্রমাসেত লে, লি 

আল্লাহ ও তার রািেূলক গােমন্দ করার মািযলম কি সদলয়লে। আর এজাতীয় 

অপরালির লক্ষলত্র আমান োকলেও রক্ত সনরাপদ হয় না।”20  

ইবনু তাইসময়যাহ রাসহমাহুল্লাহ আলরা বলেন:  

“িকলের জানা আলে লে, রলক্তর সনরাপত্তার লক্ষলত্র সনরাপত্তা পাবার 

িারোই প্রকৃত সনরাপত্তা সহিালব িতযবয। আর রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লাম লে দেসিলক কা’ব ইবলন আশরালের সনকি পাসঠলয়সেলেন, তারা 

তার সনকি এলিসেে ঋে িাওয়ার কো বলে। তারা তার িালে কোবাতযা 

বলেলে। একিালে িলেলে। লি তালদর সদক লেলক সনলজর জান ও মােলক 

সনরাপদ মলন কলরসেে। এোড়া ইসতপলূবয তার মালঝ ও তালদর মালঝ সনরাপত্তা 
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িসুক্ত সেে। তাই তার িারো সেে, তা এখলনা বহাে আলে। তারপর তারা তার 

মাো লেলক িগুসন্ধর ঘ্রাে সনলত তার সনকি অনুমসত িায়। লি একবালরর পর 

আলরকবার অনমুসত লদয়। এ িবগুলো সজসনিই সনরাপত্তা প্রমাে কলর। তাই 

েসদ নবী িা.লক গাসে না সদলে, শুিু কালের হওয়ার কারলে তালক আমান 

লদয়ার পর, এবং এমনিা প্রকাশ করা লে তারা তারা তার সবশ্বি এবং তার 

লকান ক্ষসত করলত ইচ্ছুক না, এবং তারপর তালদর পক্ষ লেলক তার হাত 

িরার অনুমসত িাওয়া…এিলবর মািযলম তালক হতযা করা িাহাসবলদর জনয 

জালয়ে হত না। 

িুতরাং এর লেলক জানা লগে, আল্লাহ ও তার রািেূলক কি লদওয়া হলে 

হতযা করা আবশযক। লকান আমান বা িসুক্ত এমন লোকলক সনরাপত্তা সদলত 

পালর না।”21 

শায়খ নাসির আে-োহদ (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন!) এর মলত েসদও 

সিিা একসি সনরাপত্তািুসক্ত, সকন্তু সতসন োতওয়া সদলয়লেন লে, এই সনরাপত্তা 

িুসক্ত আলমসরকালক মুিসেমলদর আক্রমে লেলক রক্ষা করলব না এবং এ িমি 

িংশয় বারারা ১১ ই লিলেম্বলরর লমাবারক হামোর উপর লকান আপসত্ত 

আিলব না। আসম তার োতওয়ার সববরেসি পাঠকলদর িামলন তুলে িরসে: 

লিলেম্বর ১১ এর অসিোনগুলোর বযাপালর অবস্থান হে- লিগুলো িসঠক 

ও জালয়জ সেে। কারন অযালমসরকা হে বতযমান িমলয় কেুলরর মাো, এবং 

োরা আল্লাহ ও তাাঁর রািেূ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর িবযাসিক 

গুরুতর পেযালয়র অবমাননা কলরলে, তাাঁলদর সবরুলে েেুরত রলয়লে ও তালদর 

মলিয িবযসনকিৃ। অযালমসরকা িামসিকিালব একসি িো সহলিলব গেয হলব, 

কারন অযালমসরকার জনগলের িমেযন োড়া লপ্রসিলিে, লপোগন সকংবা আসময 

– কালরারই লকান একচ্ছত্র কতৃযত্ব লনই, িক্ষমতা লনই। 
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েসদ তারা (লপ্রসিলিে, লপোগন সকংবা আসময) লকান পসেসির লক্ষলত্র 

জনগলের লখয়ােখুসশর িমূ্পেয সবরুলে োয় তাহলে জনগন তালদর 

ক্ষমতািুযত করলব। আর এসি িবযজনসবসদত। রালের উপর িরকালরর লকান 

মলনাপসে বা একলিসিয়া সনয়ন্ত্রন লনই। রাে জনগলের িামসিক মাসেকানার 

অিীন লেখালন তালদর প্রলতযলকর অংশীদাসরত্ব আলে। েসদ আপসন এ িতয 

িম্পলকয অবগত হন তাহলে আপনার কালে পসরষ্কার হলয় োলব লে 

িামসিকিালব তারা িকলে (অযালমসরকার লপ্রসিলিে, লপোগন, আসময, 

জনগে ইতযাসদ) আইনগতিালব একসি অসিন্ন িো (a single juridical 

person) বলে পসরগসেত হলব। িামসিকিালব তালদর অবস্থা কা’ব ইবন 

আে-আশরাে-এর অনরুূপ োলক হতযা করলত রািূেুল্লাহ  িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লাম তাহরীদ ও সনলদযশ সদলয়সেলেন। িাহাসব মুহাম্মাদ ইবন 

মািোমা রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু প্রতারোর আশ্রয় সনলয় কা’বলক লবাকা 

বাসনলয় হতযা কলরসেলেন। সতসন বাসহযকিালব কা’বলক আমান (সনরাপত্তার 

সনশ্চয়তা, িসুক্ত) সদলয়সেলেন, সকন্তু আল্লাহ ও তাাঁর রািূে িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লালমর অবমাননার অপরালি পরবতযীলত তালক হতযা 

কলরসেলেন। কা’ব এর অপরাি সনেক মিুসেমলদর সবরুলে েেুরত োকার 

িাইলত গুরুতর সেে। কা’ব ইবন আে-আশরালের সবরুলে প্রতারো বা 

লকৌশে অবেম্বলনর কারন সেে আল্লাহ ও তাাঁর রািেূ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লালমর অবমাননা করা ও িরম িীমােঙ্ঘন। সনেক েেুরত হবার 

কারলন তার সবরুলে এ িরলের লকৌশলের আশ্রয় লনয়া হয়সন। 

আর বতযমালন অযালমসরকার অবস্থা কা’ব ইবন আে-আশরালের মলতাই। 

অযালমসরকা লকবেমাত্র েেুরত কাসের না, বরং লি হে এ েলুগ কেুলরর 

ইমাম, আল্লাহ, তাাঁর রািেূ  িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম ও মিুসেমলদর 

সবরুলে োর অবমাননা ও িীমােঙ্ঘন অতযন্ত িরম মাত্রায় লপৌলে লগলে। 



শায়খ আে-ইিোম ইবনু তাইসময়যাহ রাসহমাহুল্লাহ তার সকতাব আি-

িসরমুে মািেুে ‘আো শাসতম আর-রািূে এর খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৯ এ 

বলেলেনঃ 

“লে পািজন মুিসেম তালক (কা’ব) হতযা কলরসেলেন – মহুাম্মাদ ইবন 

মািোমা, আবু না’ইোহ, আব্বাদ ইবন সবশর, আে-হাসরি ইবন আওি 

এবং আবু আব্বাি ইবন জাসবর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুম – রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম তালদরলক অনুমসত সদলয়সেলেন কা’ব ইবন 

আে-আশরােলক হতযা করার। রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম 

তাাঁলদর অনুমসত সদলয়সেলেন – এমন কোর মািযলম কা’বলক লিাাঁকা লদওয়ার 

োলত কলর লি মলন কলর তালক সনরাপত্তার সনশ্চয়তা লদওয়া হলয়লে ও তারা 

(উক্ত পািজন িাহাবী) রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর  

বযাপালর তার িালে একমত – এবং তারপর তালক হতযা করার। 

লে বযসক্ত লকান কাসেরলক প্রকালশয সনরাপত্তার সনশ্চয়তা (আমান) লদলব 

তার জনয ঐ সনশ্চয়তাপ্রাি কাসেরলক তার কুেলরর জনয হতযা করা তবি না 

– একো জ্ঞাত। বস্তুত েখন লকান েুেরত কাসের সবশ্বাি কলর লে লকান 

মুিসেম তালক সনরাপত্তার সনশ্চয়তা সদলয়লে এবং একো তার কালে বযক্ত 

কলরলে, তখন লি একজন মুিা’সমলন (িামসয়ক সনরাপত্তা প্রাি/রক্ষাপত্র) 

পসরেত হত।” 

অতঃপর ইবনু তাইসময়যাহ মুিা’সমনলক হতযার সনলষিাজ্ঞার বযাপালর 

দসেোসদ উলল্লখ কলরলেন। তারপর সতসন বলেলেনঃ 

“আে-খাত্তাসব েুসক্ত লদসখলয়লেন িাহাবীগে রাঃ কা’বলক হতযা কলরসেলেন 

কারন কা’ব এ ঘিনার আলগ কৃত িুসক্ত িি কলরসেে (আল্লাহ ও তাাঁর 

রািূলের অবমাননার মািযলম) এবং তালক হতযার িময় তার লকান 

সনরাপত্তার িুসক্ত সেে না। আে-খাত্তাসব আলরা দাসব কলরলেন িুসক্তবে না 



এমন কাসেরলক এিালব হতযা করা তবি, সঠক লেমন রাসত্রকােীন হামো 

সকংবা শত্রুর উপর অতকযীলত হামো করা তবি। 

সকন্তু এলক্ষলত্র বো লেলত পালর লে, িাহাসব মুহাম্মাদ ইবন মািোমা 

রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু তালক লে আশ্বাি সদলয়সেলেন তার বারারা কা’ব 

মুিা’সমলন পসরেত হলয়লে। সনলদনপলক্ষ সনরাপত্তার সনশ্চয়তার অনুরূপ 

আশ্বাি তালক লদওয়া হলয়সেে; আর এিরলনর সনশ্চয়তা প্রাি বযসক্তলক 

লকবেমাত্র তার কুেলরর কারলন হতযা করা জালয়জ না। 

কারন আমান (সনরাপত্তার সনশ্চয়তা বা িুসক্ত) শত্রুর জীবলনর সনরাপত্তা লদয় 

আর এর (আমালনর) িাইলত কলমও লি মুিা’সমলন পসরেত হয়, আর এ 

সবষয়গুলো িুসবসদত লেমনিা ইসতপূলবয উলল্লখ করা হলয়লে। সকন্তু কা’বলক 

তার কেুলরর কারলন নয়, বরং আল্লাহ ও তাাঁর রািেূ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লালমর বযাপালর বযাি-সবদ্রূপ এবং অবমাননার করা কারলনই হতযা করা 

হলয়সেে। এমন িকে বযসক্ত – োলদর রক্ত উক্ত কারলন হাোে হলয় লগলে – 

লকান িসুক্ত সকংবা আমালনর মািযলম সনলজলক রক্ষা করলত পারলব না। েসদ 

লকান মুিসেম এমন লকান বযসক্তলক সনরাপত্তার সনশ্চয়তা সকংবা আমান লদয় 

োর মৃতুযদন্ড প্রাপয – লেমন একজন িাকাত (highway robber), অেবা 

আল্লাহ ও তাাঁর রািূে িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর সবরুলে েুেরত 

বযসক্ত, অেবা এমন বযসক্ত লে েমীলন এমন োিাদ েড়ায় োর কারলন তালক 

হতযা করা তবি হলয় োয়, অেবা সেনার কারলন োর উপর রেলমর সবিান 

প্রলোজয হলয় লগলে এমন বযসক্ত, অেবা সরদ্দার কারলন োর মতুৃযদন্ড প্রাপয 

এমন বযসক্ত, অেবা বারীলনর লকান িম্ভ অস্বীকার করার কারলন োলক হতযা 

করা তবি এমন বযসক্ত – তাহলে লেমন লিই আমান বা সনরাপত্তার সনশ্চয়তা 

তবি না, এলক্ষলত্রই বযাপারসি অনুরূপ।” 

ইবনুে ক্বাইসয়যম রাসহমাহুল্লাহ আহকাম আহেুে-সেম্মায় একই রকম মতবযক্ত 

কলরলেন। এখালন পলয়ে হে েেুরত কাসেরলদর মলিয একসি সবলশষ লশ্রনী 

আলে োরা কা’ব ইবন আে-আশরালের মলতা। এিরলনর কাসেরলদর আমান 



বা সনরাপত্তার সনশ্চয়তা সদলয়ও লিাাঁকা লদওয়া োলব, লেমনিা রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম  ও িাহাবীগে রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুম 

কা’লবর লক্ষলত্র কলরলেন, এবং লেমনিা মুজাসহসদন লিলেম্বলরর 

অসিোনগুলোর লক্ষলত্র কলরলেন। 

অলনলক মালঠ লনলম িবুজ ঘালির আশায় অলনক দূর এসগলয় োয়। এলগালত 

সগলয় হাসরলয় োয়। অলনলক বলেন মুহাম্মাদ সবন মািোমা রাসদয়াল্লাহু 

তাআো আনহু কা’ব ইবন আে-আশরালের িামলন আপাতিালব কুের 

প্রদশযন কলরসেলেন। িুতরাং এ লেলক বো লেলত পালর লে এরকম লক্ষলত্র 

উলদ্দশয হাসিলের জনয বাসহযকিালব কুের প্রদশযন করা জালয়জ। তারা আলরা 

এসগলয় এও বলেন লে, এ লেলক বো োয় – “কা’লবর হতযাকারী িাহাসবগে 

রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুম কা’বলক লে সনরাপত্তার আশ্বাি সদলয়সেলেন তা 

আদলত (শার’ই) সনরাপত্তার সনশ্চয়তা বা আমান সহলিলব গেয হলব না 

কারন তারা লতা সনলজলদর কাসের সহলিলব উপস্থাপন করসেলেন”।  

এ অবস্থান উিুলের সদক লেলক এবং প্রালয়াসগক সদক লেলক বাসতে।  

দুিরলনর মানুষ এ সবষলয় িুে কলর োলকন। 

একসি লশ্রেী হে োরা কাসেরলক লদওয়া মুিসেলমর সনরাপত্তার প্রসতিুসতলক 

লকান গুরুত্বই লদন না। তারা মলন কলরন জানমালের সনরাপত্তার প্রসতিুসত 

লদওয়ার পরও একজন মুিসেম প্রসতিুসতপ্রাি কাসেরলক লিাাঁকা সদলত 

পালর। 

অপর লশ্রনী সনরাপত্তার প্রসতিুসত বা আমালনর লক্ষলত্র িব কাসেরলক একই 

পাল্লায় মালপন। োরা কুেলরর ইমাম এবং োরা আল্লাহ ও রািূে িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লামলক  সনকৃি িালব অবমাননা কলরলে তারা তালদর অবস্থা 

িািারন কাসেরলদর িমতুেয বা অনুরূপ মলন কলরন। 

 



আি িসরমেু মািেেু ‘আো শাসতম আর-রািেূ সকতালব শায়খ আে ইিোম 

ইবনু তাইসময়যাহ িুসক্ত ও সনরাপত্তার প্রসতিুসতর লক্ষলত্র কাসেরলদর সবসিন্ন 

লশ্রনীর মলিয পােযকয কলরলেন। সতসন বলেলেনঃ 

“সতসন িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম োরা সনেক িুসক্ত িিকারী কাসের 

আর োরা িসুক্তিলির পাশাপাসশ মিুসেমলদর অবমাননা কলরলে, তালদর মলিয 

পােযকয কলরলেন। েখনই মিুসেমলদর িালে িসুক্তবে লকান কাসের কতৃযক 

মিুসেমলদর অবমাননার খবর হুজরু িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর কালে 

লপৌাঁলেলে, সতসন কাউলক না কাউলক লিই অবমাননাকারীলক হতযার দাসয়লত্ব 

সনেকু্ত কলরলেন। অেি োরা শুি ুিসুক্ত িি কলরলে তালদর অলনকলক সতসন 

লকবে সনবযাসিত কলরলেন, অেবা ক্ষমা কলর সদলয়লেন। একইিালব 

িাহাবীগেও দামাস্কালির কাসেরলদর িালে িুসক্ত কলরসেলেন। কাসেররা 

িুসক্তিি করায় তারা তাাঁলদর সবরুলে েুে কলরসেলেন। সকন্তু পরবতযীলত 

সবারতীয় বা তৃতীয়বারও ঐ কাসেরলদর িালে িুসক্ত কলরসেলেন। অনুরূপ ঘিনা 

ঘলিসেে সমিরবািীর িালেও। সকন্তু েখনই িাহাসবগে রাসদয়াল্লাহু তাআো 

আনহুম আমানপ্রাি এমন লকান কাসেরলক পরাসজত কলরলেন লে ইিোলমর 

বযাপালর কৎুিা রিনা কলরলে, লকান মিুসেম নারীর িালে সেনা কলরলে অেবা 

অনরুূপ লকান িীমােঙ্ঘন কলরলেন, তারা তালক হতযা কলরলেন। লকান 

বযসতক্রম োড়াই এিরলনর কাসেরলদর হতযা করার বযাপারসি সবলশষিালব 

আলদশ করা হলয়লে। আর এসি িসুবসদত লে রািেূলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লালমর িাহাসবগে রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুম িািারন কাসের আর 

এিরলনর কাসেরলদর মলিয পােযকয কলরলেন।”22  

 

লকউ হয়লতা প্রশ্ন করলত পালরঃ কা’ব ইবন আে-আশরালের ঘিনা হে 

এমন এক বযসক্তর কো োর িালে মুিসেমলদর িুসক্ত সেে। েখন লি এই িুসক্ত 

                                                           
22 আি িসরমুে মািেুে ‘আো শাসতম আর-রািূে, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৫২, ও খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৬৯, ৭৮৬। 
এবং আহকাম আহেুে সেম্মা, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪৩৮-১৪৪১ 



িি করলো (অবমাননা, বযালিাসক্ত ও কুৎিার মািযলম) তখন রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম তালক লিাকা সদলয় হতযা করার জনয কাউলক 

লপ্ররে করলেন। সকন্তু আমরা বতযমালন োলদর কো বেসে এরা লতা শুরু 

লেলকই মুিসেমলদর সবরুলে েেুরত। োলদর িালে মুিসেমলদর লকান িুসক্তই 

লনই। তাহলে কী কলর আপসন এমন কাসেরলদর লিাাঁকা সদলয় তাাঁলদর িূসমলত 

প্রলবশ কলর তালদর হতযা করালক জালয়জ মলন কলরন? 

এর জবাব হেঃ 

ক) ইবনু তাইসময়যাহ রাসহমাহুল্লাহ তার আলোিনায় িুস্পিিালব প্রমাে 

কলরলেন িুসক্ত িি করার জনয কা’ব ইবন আে-আশরােলক হতযা করা হয় 

সন। তালক হতযা করা হলয়সেে কারন লি মিুসেমলদর সবরুলে েেু করার জনয 

অনযানয কাসেরলদর উলত্তসজত করসেে, মিুসেমলদর বযাপালর কৎুিা রিাসচ্ছে, 

মিুসেমলদর নারীলদর িম্মানহাসন করসেে। 

খ) রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম এমন কাসেরলদর লিাাঁকা সদলয় 

হতযা করার জনয িাহাবীলদর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুম পাসঠলয়সেলেন 

োলদর িালে তার লকান িরলনর িুসক্ত সেে না, সকন্তু োরা তার সবরুলে েলুের 

জনয ও তালক হতযার জনয অনযানযলদর উদ্দীি করসেে। এর উদাহরন হে 

আবু রালে ইবন আসব আে হুক্বাইক এর ঘিনা, খাসেদ ইবন িুসেয়ান আে-

হুবারাসের ঘিনা এবং ইহুদী ইয়াসির ইবন রােোম এর ঘিনা। আব্দুল্লাহ ইবন 

রাওয়াহাহ রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু ইহুদী ইয়াসির ইবন রােোমলক োাঁলদ 

লেলে, লিাাঁকা সদলয় তালক ও তার ৩০ জন িিীলক হতযা কলরসেে। খাসেদ 

ইবন িুসেয়ান আে-হুবারাসে আর ইহুসদ ইয়াসির ইবন রােোম এর ঘিনা পলর 

আলোসিত হলব। আসম এখালন আবু রালে’র ঘিনা উলল্লখ করসে। 

ইমাম বুখারী রাসহমাহুল্লাহ বারা ইবলন আসেব রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু 

লেলক বেযনা কলরন। বারা রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু বলেন: রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম আবু রালের উলদ্দলশয কলয়কজন আনিারী 



িাহাসবলক লপ্ররে করলেন। তালদর লনতৃত্বিার সদলেন আব্দলু্লাহ ইবলন 

আসতক রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুর উপর। আবু রালে রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লালমর কৎুিা রিনা করত, তার সবরুলে েেু-সবগ্রলহ 

লোকলদরলক িাহােয করত। লি সহজালজ তার দলূগয অবস্থান করত। তারা েখন 

দূলগযর সনকিবতযী হে, তখন িূেয িুলব সগলয়সেে। লোকজন সনজ সনজ গৃলহ 

আশ্রয় সনলত োগে। আব্দুল্লাহ রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু তার িােীলদরলক 

বেলেন: লতামরা আপন জায়গায়ই োকলব। আসম সগলয় দালরায়ানলক লবাকা 

বানালনার লিিা করব, োলত আসম সিতলর প্রলবশ করলত পাসর।  

তাই সতসন রওয়ানা সদলেন। দূলগযর েিলকর সনকিবতযী হলেন। তারপর 

প্রাকৃসতক প্রলয়াজন িারার িাব লদখালনার জনয কাপড় বারারা সনজ মাো লঢলক 

বলি পড়লেন। িকে মানষু সিতলর প্রলবশ কলর লেেলে দালরায়ান লঘাষো 

সদে, লহ আল্লাহর বান্দা! তুসম েসদ প্রলবশ করলত িাও, তলব প্রলবশ কর। 

আসম দরজা বন্ধ কলর সদলত িাসচ্ছ। তখন আসম প্রলবশ কলর এক জায়গায় 

আত্মলগাপন করোম। িকে লোক প্রলবশ করলে দালরায়ান দরজা বন্ধ কলর 

সদে। তারপর িাসবগুলো একসি লপলরলকর িালে ঝুসেলয় সদে। সতসন বলেন, 

তখন আসম িাসবগুলোর কালে সগলয় লিগুলো সনোম। তারপর দরজা খুলে 

লেেোম।  

আবু রালের সনকি রালতর লবো লখাশগল্প হত। লি তার একসি উচ্চ কলক্ষ 

অবস্থান করত। রালতর লখাশগল্পকারীরা িকলে তার লেলক সবদায় সনলে 

আসম তার সদলক এগুোম। আসম প্রলতযকসি দরজা লখাোর পরই সিতর 

লেলক দরজাসি বন্ধ কলর সদতাম। আসম সিন্তা করসেোম, লেন লোকজন 

আমার বযাপালর লজলন লগলে আসম তালক হতযা করার আগ পেযন্ত লকউ 

আমার পেযন্ত লপৌাঁেলত না পালর। আসম তার সনকি লপৌাঁোর পর লদখলত 

লপোম, লি তার পসরবালরর লোকজলনর িালে এক অন্ধকার কলক্ষ অবস্থান 

করলে। আসম বুঝলত পারোম না, লি কলক্ষর লকান পালশ। তাই আসম িাক 

সদোম, আবু রালে! লি বেে: এই লক? তখন আসম আওয়ালের সদলক েক্ষয 



কলর এসগলয় সগলয় তালক তরবারী বারারা আঘাত করোম। আসম সেোম 

লবপলরায়া। তাই লকান সকেুর প্রসতই েক্ষয করোম না। লি সিৎকার কলর 

উঠে। আসম কক্ষ লেলক লবর হলয় অদলূরই এক জায়গায় অবস্থান করোম। 

তারপর আবার প্রলবশ কলর বেোম: এিা সকলির আওয়াে আবু রালে?! লি 

বেে: লর হতিাগা!! কলক্ষর লিতলর এক বযসক্ত প্রলবশ কলরলে। লি একি ু

পূলবয তরবারী সদলয় আমালক আঘাত কলরলে।  

সতসন বলেন, তখন আসম তালক আবার স্বলজালর আঘাত করোম। আঘাত 

অতযন্ত গিীর করোম। সকন্তু তখলনা পুলরাপুসর হতযা কলর িারলত পাসরসন। 

তখন আসম তরবরীর অগ্রিাগসি তার লপলির লিতর লগলঢ় সদলয় সপঠ সদলয় 

লবর হওয়া পেযন্ত অলপক্ষা করোম। েখন বুঝলত পারোম লে, তালক 

পুলরাপুসর হতযা কলর লেলেসে, তখন এক এক কলর দরজা খুেলত োগোম। 

অবলশলষ তার একসি সিসড়র সনকি আিার পর আসম সনলি িলে এলিসে মলন 

কলর পা রাখোম। তখন আসম পলড় লগোম। পালয়র লগাড়ােী লিলি লগে। 

আসম আমার পাগড়ী সদলয় তার উপর বযলন্ডজ করোম। তারপর িেলত িেলত 

দরজার উপর সগলয় বিোম। আসম মলন মলন বেোম, রাত লশষ হওয়ার পর 

লি সনহত হলয়লে বলে সনসশ্চত হওয়ার আগ পেযন্ত আসম লবর হব না।  

অবলশলষ েখন মুরসগ িাক সদে এবং লশাকবাতযা লঘাষোকারী লদয়ালে উলঠ 

লঘাষো সদে: “আসম লহজালজর সবসশি বযবিায়ী আবু রালের লশাকবাতযা 

লঘাষো করসে।” তখন আসম আমার িােীলদর উলদ্দলশয রওয়ানা সদোম।  

তালদরলক সগলয় বেোম: িেে। আল্লাহ আবু রালেলক হতযা কলরলেন। 

অত:পর আসম নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর সনসকি সগলয় লপৌাঁলে 

তার সনকি ঘিনার বেযনা সদোম। সতসন বেলেন: লতামার পা সি েসড়লয় দাও। 

আসম েসড়লয় সদলে সতসন তালত হাত মলুে সদলেন। েলে তা এমন িুস্থ হলয় 

লগে, লেন আসম তালত আঘাতই পাইসন কখলনা।”23  
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ইবলন হাজার রাসহমাহুল্লাহ এ হাসদি লেলক অসজযত োলয়দািমূলহর মলিয 

উলল্লখ কলরন: 

“আহলে হরলবর সবরুলে গুিিরবসৃত্ত ও গুি হামোর তবিতা পাওয়া 

লগে।”24  

এখালন িাইসয়দুনা আব্দলু্লাহ ইবলন আসতক রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু 

দালরায়লনর িালে লকৌশে অবেম্বন করলেন, লেন দলূগয প্রলবশ করলত 

পালরন। তাই এ ঘিনা লেলক কালেরলদর সবরুলে লকৌশে অবেম্বন করার 

সশক্ষাও অসজযত হে। তা হে, মুিসেম তালদরলক িারো সদলব লে, লি তালদর 

মিয লেলকই বা তালদরই লদশী। এর উদাহরে হে লেমন, লকউ এমন িারো 

িৃসি করে লে, লি আলমসরকান বা ইংলরজ। অত:পর আলমসরকা বা বৃলিলন 

প্রলবশ করে তালদর উপর হামো করার জনয। 

বতযমালন ইউলরাপীয়ান ইউসনয়লনর লদশগুলোলত এক লদশ লেলক আলরক 

লদলশ োতায়ালত বযাপক িহজ পন্থা সবরাজ করলে। এমনসক অলনক িময় 

অলনক সবমান বন্দলর োতায়াত িহজকরলে ঐকযবে লদশগুলোর অন্তিূযক্ত 

লদলশর প্রজালদর জনয ওই লদলশর পািলপািযসি শুি ু হালত উপলর তুলে 

িরলেই েলেি হলয় োয়। তাই আবু রালের ঘিনার উপর সিসত্ত কলর একজন 

মুজাসহলদর জনয এমনিা করা জালয়ে হলব। 

(গ) আলমসরকা মুিসেমলদর উপর সনেযাতন করলে, তালদর সবরুলে েেু 

পসরিােনা করলে, তালদর লদশগুলো দখে কলর সনলয়লে এবং সেসেিীলন 

আেগাসনিালন, ইরালক, লিামাসেয়ায় ও লিিসনয়ায় মুিসেম লদশগুলোর 

উপর আগ্রািন িাোলনার কালজ িহলোগীতা করলে, তালদর লপলরাে িুসর 

করলে, তালদর নবীলক (িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়া িাল্লাম) োরা গাসে লদয় 

তালদরলক িম্মাসনত করলে, ইমারালত ইিোমীয়া আেগাসনিানলক িবযপ্রকার 

অবলরাি কলরলে, তালদর উপর আক্রমে পসরিাসেত কলরলে, ইরাকী 
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জনগলের উপর অবলরাি আলরাপ কলরলে, তালদর উপর লবাসম্বং কলরলে, 

হাজার হাজার মানুষলক হতযা কলরলে, তাই মুিসেমলদর উপর তালদর 

পসরিাসেত অতযািার প্রসতহত করা অবিাসরত হলয় লগলে এবং রািূেুল্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক গাসেদানকারীলদরলক িম্মান করার 

সবরুলে প্রসতলরাি গলড় তুলে অতযাবশযক হলয় পলড়লে। 

 

(২) খাসেদ ইবলন িসুেয়ান আেহুোেীর ঘিনা: 

আব্দুল্লাহ ইবলন উনাইি রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু লেলক বসেযত, সতসন 

বলেন: রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়িাল্লাম আমালক লিলক বেলেন: 

আমার সনকি িংবাদ লপৌাঁলেলে লে, খাসেদ ইবলন িুসেয়ান ইবলন নুবাইহ 

আমার সবরুলে েুলের জনয তিনয িমালবশ কলরলে। লি এখন উরনায় আলে। 

তুসম তার সনকি সগলয় তালক হতযা করলব। সতসন বলেন, আসম বেোম: 

আমার জনয তার তদসহক গঠলনর বেযনা সদন, োলত আসম তালক সিনলত পাসর। 

রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম বেলেন: েখন তালক লদখলব, 

লতামার শরীলর একসি সশহরে অনুিব করলব। সতসন বলেন: অত:পর আসম 

তরবারীলত িসজ্জত হলয় লবর হলয় লগোম। এলকবালর তার সনকি সগলয় 

লপৌাঁেোম। লি উরানায় সশসবকালরাসহনী নারীলদর িলি সেে। তালদর জনয 

লকান অবস্থালনর জায়গা খুজসেে। েখন আিলরর িময় হে, তখন আসম 

তালক লদখলত লপোম। রািূেলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম লেমন 

বলেসেলেন লতমন সশহরন অনুিব করোম। আসম তার সদলক এগুোম। 

আমার আশঙ্কা হে, তার মালঝ আর আমার মালঝ েড়াই িোকালে নামালের 

িময় িলে লেলত পালর। তাই আসম তার সদলক িেলত িেলতই মাো সদলয় 

ইশারায় রুকু, লিজদাহ কলর নামাে আদায় কলর লেেোম।  

েখন তার সনকি লপৌাঁেোম, লি বেে: এই লোক লক? আসম বেোম: আসম 

আরলবর একজন লোক। লতামার কো এবং তুসম লে এই লোকসিলক দমন 



করার জনয তিনয িমালবশ কলরে তা শুনলত লপলয় লতামার সনকি আিোম। 

বেে: হযাাঁ, আসম এ েলক্ষযই োসচ্ছ। সতসন বলেন: অত:পর আসম তার িালে 

িেলত োগোম। অবলশলষ েখন িুলোগ লপলয় লগোম, তখন তরবারী সদলয় 

তার উপর আক্রমে কলর তালক হতযা কলর লেেোম। তারপর আসম লবলর 

হলয় আিোম। আর তার সশসবকালরাসহনীরা তার উপর মুখ েুবলড় পলড় 

রইে। আসম েখন রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর সনকি 

আিোম, সতসন আমালক লদলখই বেলেন: লি িেে হলয়লে। আসম বেোম: 

আসম তালক হতযা কলর লেলেসে লহ আল্লাহর রািূে। সতসন বেলেন: তুসম 

িতয বলেে।  

অত:পর সতসন আমালক িালে সনলয় সনজ ঘলর প্রলবশ করলেন। তারপর 

আমালক একসি োসঠ সদলয় বেলেন: লহ আব্দুল্লাহ ইবলন উনাইি! এিা 

লতামার সনকি লরলখ দাও। সতসন বলেন: অত:পর আসম এিা সনলয় লোকলদর 

মালঝ লবর হোম। িকলে বেে: এই োসঠ সকলির? আসম বেোম: এিা 

রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম আমালক সদলয়লেন এবং আমালক 

আলদশ কলরলেন এিা আমার কালে লরলখ লদওয়ার জনয। তারা বেে: তুসম 

আবার সেলর সগলয় রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক এর উলদ্দশয 

িম্পলকয সজলজ্ঞি কর। সতসন বলেন: তখন আসম আবার রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লালমর সনকি সেলর লগোম। বেোম: লহ আল্লাহর রািূে! 

আমালক এই োসঠসি লকন সদলেন? বেলেন: এিা সকয়ামলতর সদন লতামার 

মালঝ আর আমার মালঝ সনদশযন হলব। সকয়ামলতর সদন োসঠ ির দানকারী 

লোক িবলিলয় কম োকলব। আব্দুল্লাহ্ ইবলন উনাইি রাসে. এিালক তার 

তরবারীর িালে েুক্ত কলর সনলেন। অত:পর িবযদা এিা তার িলি রাখলতন। 

এমনসক তার েখন মৃতুয সনকিবতযী হয়, তখন সতসন আলদশ কলরন, লেন 



এিালকও তার কােলনর িালে সদলয় লদওয়া হয়। েলে কােন ও োসঠ িহই 

তালক দােন করা হয়।25 

আবু দাউদ রাসহমাহুল্লাহ এর বেযনায় এলিলে:  

তারপর আসম সকেকু্ষে তার িালে িেোম। এক িময় েখন িুলোগ লপলয় 

লগোম, তখন তরবারী সদলয় আঘাত করলতই লি ঠান্ডা হলয় লগে। 

এই ঘিনায় িাইসয়দুনা আব্দলু্লাহ ইবলন উনাইি রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু 

প্রকাশ করলেন লে, সতসন একজন কালের, আল্লাহ ও তার রািূলের সবরুলে 

েুেকারী। সতসন তার ইিোমলক লগাপন করলেন। েলে িেন্ত অবস্থায়ই 

ইশারা কলর সকবোর সদক বযসতত সিন্নসদলক নামাে পড়লেন। তারপর খাসেদ 

ইবলন িুসেয়ালনর িালে িেলত োগলেন, তার িালে কোবাতযা বেলেন। 

এিালব তালক সনসশ্চন্ত করলেন এবং সতসন িুলোগ লপলয় লগলেন। 

বতযমালন এর উদাহরে হে লেমন, একজন মুজাসহদ আলমসরকায় লগে 

আলমসরকানলদর উপর আক্রমে করার জনয। আর তালদর লদলশ প্রলবলশর 

জনয এই লিাাঁকার আশ্রয় সনে লে, লি মুজাসহদলদর সবরুলে েলুে তালদরলক 

িাহােয করার জনয এলিলে। তারপর তার দাসড় লকলি লেেে এবং নামাে 

লগাপলন লগাপলন আদায় করলত োগে। লেন পূেযিালব লিাাঁকা সদলত পালর। 

িুতরাং লে তার উপর এই আপসত্ত করলব লে, এমন মুজাসহদ প্রসতিুসত িি 

কলরলে লি নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর স্পি িুন্নাহর লমাকালবোয় 

সেি হে। 
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আব ুবিীর রাসে. কতৃযক তালক লগ্রেতার করলত আিা দু’জলনর একজনলক 

হতযা করার ঘিনা: 

ইমাম বুখারী রাসহমাহুল্লাহ বেযনা কলরন: 

“অত:পর নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম মদীনায় সেলর লগলেন। তখন 

কুরাইলশর জতনক েুবক আবু বািীর মুিেমান হলয় তার সনকি আিে। 

কুরাইশরা তার লখালজ দু’জন লোক পাঠাে। তারা বেে: আমালদর মালঝ লে 

িুসক্ত হলয়লে, তা রক্ষা করুন! সতসন তালক লোক দু’সির হালত লিাপদয কলর 

সদলেন। তারা তালক সনলয় লবর হে। তারা েুেহুোয়োয় লপৌাঁেলে লিখালন 

োত্রাসবরসত করে তালদর িালে োকা লখজুর খাওয়ার জনয। তখন আবু 

বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু দু’জলনর একজনলক বেলেন: লহ অমুক! 

আল্লাহর শপে! আসম লদখসে, লতামার তরবারীসি খবুই িাে। তখন অপরজন 

লিিালক লকাষমুক্ত কলর বেে: হযাাঁ, এিা খুব িাে তরবারী। আসম এিা 

অলনকবার পরীক্ষা কলরসে। আবু বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু বেলেন: 

আমালক একি ুএিা লদখলত দাও! লি তালক লদখলত সদে। তখন আবু বািীর 

রাসে. তালক এক আঘাত কলর ঠান্ডা কলর সদলেন।  

েলে অপরজন পাসেলয় মদীনায় সেলর আিে। লদৌাঁড়ালত লদৌড়ালত মিসজলদ 

প্রলবশ করে। রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু ওয়ািাল্লাম তালক লদলখ বেলেন: লি খুব 

িলয়র সকেু লদলখলে! অত:পর রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর 

সনকি এলি বেে: আল্লাহর শপে! আমার িােীলক হতযা করা হলয়লে! 

আমালকও হতযা করা হলব। অত:পর আবু বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু 

এলি বেলেন: লহ আল্লাহর রািূে! আল্লাহর শপে! আল্লাহ আপনার িুসক্ত 

পুরা কলরলেন। আপসন আমালক তালদর কালে েোেেিালবই সেসরলয় 

সদলয়লেন। অত:পর আল্লাহ আমালক তালদর লেলক মুসক্ত সদলয়লেন। নবী 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম বেলেন: দিুযাগয তাাঁর মালয়র! এ লতা েলুের 

ইন্ধন, েসদ এর িালে লকউ োকত!  



সতসন এিা শুলন বুঝলত পারলেন লে, সতসন (িাল্লাআল্লাহু আোইসহ ওয়া 

িাল্লাম) তালক পুনরায় সেসরলয় সদলবন। তাই সতসন লিখান লেলক লবর হলয় 

িমুলদ্রাপকুলের সদলক িলে আিলেন। বেযনাকারী বলেন: আবু জান্দাে ইবলন 

িুহাইেও তালদর লেলক পোয়ন কলর এলি আবু বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো 

আনহুর িালে সমসেত হলেন। তারপর লেলক কুরাইলশর লকউ ইিোম গ্রহে 

কলর লবর হলেই আবু বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহুর িালে এলি 

সমসেসত হত। েলে তালদর একসি দে হলয় লগে। তারপর আল্লাহর শপে! 

লকান কুরাইশ বযবিায়ী কালেোর শালমর উলদ্দলশয লবর হওয়ার িংবাদ 

শুনলেই তারা তালদর পে আিকালতন। তালদরলক হতযা কলর তালদর িম্পদ 

সেসনলয় সনলতন। তাই কুরাইশরা আল্লাহ ও আত্মীয়তার লদাহাই সদলয় নবী িা. 

এর সনকি এই মলময বাতযা পাঠাে লে, েখনই বাতযাসি লপৌাঁেলব, তখন লেলকই 

লে-ই ইিোম গ্রহে কলর তার সনকি আিলব লি ই সনরাপদ। তখন রািূেলু্লাহ 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম তালদর সনকি দূত পাসঠলয় তালদলক লিলক 

আনলেন।”26 

এই ঘিনায় আবু বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু লকৌশলের মািযলম লে 

তালক বন্দী করলত এলিসেে, তার তরবারীসি সনলয় সনলেন। েলে লি 

সনলজলক তার লেলক সনরাপদ মলন করে। িাবে, লি শুিু তরবারীসি লদখলব। 

সতসন তালদরলক হতযা করার লগাপন অসিিসন্ধর কো তালদরলক জানালেন 

না। হালেজ ইবলন হাজার রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“আবু বািীলরর ঘিনা লেলক অলনকগুলো মািআো জানা োয়। তন্মলিয 

একসি হে, িীমােঙ্ঘনকারী মশুসরকলক আকসস্মক হতযা করার তবিতা। আবু 

বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু ো কলরলেন এিালক গাদ্দাসর সহিালব িরা 

হলব না। কারে সতসন ঐ িকে লোকলদর অন্তিূযক্ত সেলেন না, োরা নবী 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম ও কুরাইশলদর মিযকার িুসক্তর মলিয 

অন্তিূযক্ত সেে। কারে সতসন তখন মক্কায় বন্দী সেলেন। সকন্তু সতসন েখন্ 

                                                           
26 িসহহ বুখাসর- ৯/২৫৬ 



আশঙ্কা করলেন লে, মুশসরকরা তালক পুনরায় সশরলক সেসরলয় সনলব, তখন 

সতসন তালক হতযা করার মািযলম সনলজর আত্মরক্ষা কলরন এবং এর মািযলম 

সনলজর বারীনও রক্ষা কলরন। আর রািেূলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম 

তার এই কালজর সবলরাসিতা কলরনসন।”27  

এখালন দসেে এই সদক লেলক নয় লে, আবু বািীর রাসদয়াল্লাহু তাআো 

আনহু নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম ও কুরাইশলদর মিযকার িুসক্তর 

বযাপালর গাদ্দারী কলরনসন। বরং এখালন দসেলের সদক হে: লগ্রেতারকারীলক 

সনরাপত্তা লদওয়া বা সনরাপত্তার িংশয় িসৃি করার পর হতযা করা তবি। কারে 

লি লতা জুেুমকারী। আর নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামও এিালক 

িমেযন কলরলেন। বরং একো বলে এর প্রশংিা কলরলেন- তাাঁর মালয়র 

দুিযাগয! এিা লতা েলুের ইন্ধন!! েসদ তালক লনতৃলত্ব লদওয়ার মত লকউ 

োকত। 

ইবলন হাজার রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

امه ويل ))“তার মালয়র দলুিযাগ”। (বাংো বযবহার: তাাঁর মালয়র দুিযাগয/লর 

হতিাগা!) 

এসি একসি িৎযিনার শব্দ। সকন্তু আরবরা এিা প্রশংিার লক্ষলত্র বযবহার কলর। 

এর অলেযর মলিয লে িৎযিনা রলয়লে তারা লিিার উলদ্দশয কলর না।28  

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুে হািান আশ-শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ ‘আিসিয়ারুে 

কাবীর’ এ ো উলল্লখ কলরলেন তাও এর মতই। মুিসেম বন্দী কালেরলদর 

হালত োকাবস্থায় েসদ কালেররা তার বযাপালর সনরাপত্তার িারোয় োলক, 

সকন্তু লি লিাাঁকা সদলয় তালদরলক হতযা কলর পাসেলয় োয়, তার িম্পলকয সতসন 

বলেন: 
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“েসদ বন্দী তালদরলক বলে, আসম সিসকৎিা সবদযায় খুব পারদশযী। েলে তারা 

তালদরলক ঔষি লদওয়ার আলবদন করে। তখন লি িকেলক সবষ পান 

কসরলয় হতযা কলর লেেে। এলক্ষলত্র লি েসদ শুি ু পুরুষলদরলক সবষ পান 

করায়, তাহলে লকান িমিযা লনই। কারে এিা তালদর উপর আঘাত হে। 

তলব তার জনয নারী ও সশশুলদরলক সবষ পান করালনা মাকরুহ হলব, 

লেমসনিালব তালদরলক হতযা করাও হারাম সেে। তলব েসদ তালদর মিয লেলক 

লকান নারী তার ক্ষসত কলর এবং তালক হতযা করার ইচ্ছা কলর, লিক্ষলত্র 

তালকও সবষ পান করালনা িমিযা নয়, লেমসনিালব িম্ভব হলে তালক হতযা 

করাও িমিযা হত না।”29  

(খ) মুিসেমলদর উপর িীমােঙ্ঘনকারী রােগুলো- উদাহরে স্বরূপ 

আলমসরকা- িামসিকিালব একসি অসিন্ন আইনী িত্তা সহিালব িতযবয। 

আলমসরকান জনগে িামসিকিালব একসি িত্তা। আলমসরকা এবং অলনক 

পসশ্চমা রালের জনগে গেতাসন্ত্রক বযবস্থার প্রসত িম্মত ও িন্তুি। অেযাৎ তারা 

িকলেই এিা পেন্দ কলর লে, শািন, সিোন্ত বা আইন পাি হলব 

িংখযাগসরলষ্ঠর মলতর আলোলক। আর িংখযােঘরুা িন্তুিসিলত্ত তার আনুগতয 

করলব। এজনযই উদাহরেত আলমসরকার প্রিান ো সকেু কলর, িব 

িংখযাগসরলষ্ঠর িন্তুসি এবং িংখযােঘলুদর এই িম্মসতর মািযলম কলর লে, 

তালদর কােযক্রমগুলো িাংসবিাসনক ও িসঠক। কারে িংখযাগসরষ্ঠ লোক 

এিালক িমেযন কলরলে। এজনযই আপসন লদখলত পালবন, তালদর সবলরািী 

মতাবেম্বী িংখযােঘলুদর উপর কতযবয হলয় োয় এবং তালদর উপর শািলকর 

এই অসিকার হলয় োয় লে, তারা তার আনুগতয করলব এবং বশযতা স্বীকার 

করলব। এমনসক েসদ লকান সবষলয় তারা তার সবলরািী মত লপাষে কলর, 

তোসপও। এিা তালদর অবস্থার মািযলম অসনবােযিালবই বুঝা োয়। 
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শায়খ হামুদ সবন উকো আশ-শুয়াইসব রাসহমাহুল্লাহ ১১ লিলেম্বলরর 

বযাপালর প্রদত্ত তার োতওয়ায় বলেন: 

 شرع الحادي احداث عن فتواه في هللا رحمه العقَل حمود الشيخ قال

ستمبر من : 

 عرفن ان لبد" عن إل تقوم ل والمصيرية الحربية القرارات خاصة

 من يتالتصو طريق الكافرة ريكيةالم الدولة من يصدر قرار اي ان

 طريق المجالس تلك تمثل والتي الكفرية مجالسهم في النوب قبل

 عبالش رأي الولي. محارب فهو القتال عن أو العام الرأي استطَلع

 صوت امريكي اي فإن ذلك وعلي البرلمانين وكَلءهم طريق عن

ومساعد معين فهو تقدير اقل وعلي بالدرجة علي " 

“আমালদরলক বুঝলত হলব লে, আলমসরকান কুেরী রালে লে আইনই পাি 

হয়, সবলশষ কলর েলুের সিোন্ত, তা তালদর কুেরী পােযালমলের 

প্রসতসনসিলদর লিালির মািযলমই হয়। আর লে অযালমসরকানই েলুের পলক্ষ মত 

সদলয়লে লি মুহাসরব বা হারবী হলব। কমপলক্ষ লি তার িহলোগী ও 

িাহােযকারী গেয হলব।” 

এোড়া আলমসরকান জনগে িযাক্স লদয়, োর একিা অংশ আমালদর সবরুলে 

জুেুলমর কালজ বযয় করা হয় এবং লিনাবাসহনী ও প্রসতরক্ষার কালজ বযয় করা 

হয়। 

তাই তারা একসি েেুরত, িীমােঙ্ঘনকারী ও প্রসতলরািকারী দে, োরা এক 

বযসক্তর নযায় হলয় লগলে। ইবলন তাইসময়া রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“তাই সবলদ্রাহীলদর িাহােযকারী ও তালদর িহলোগীগরাও তালদর দেিূক্ত। 

িাে-মন্দ উিয় লক্ষলত্র তারা িমান িমান। এমসনিালব িুস্পি ভ্রান্ত সবষলয়র 

উপর োরা পরস্পর েেু কলর তারাও উিয় পক্ষ িমান। লেমন 



িাম্প্রদাসয়কতা বা জালহেী িলম্বািলনর সিসত্তলত েেুকারী। লেমন কালয়ি ও 

ইয়ামান, োর উিয়সিই জাসেম। লেমন নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম 

বলেলেন: েখন দুই মুিসেম তরবারী সনলয় পরস্পর িংঘালত সেি হয়, তখন 

হতযাকারী ও সনহত উিয়ই জাহান্নামী। বো হে, লহ আল্লাহর রািূে! 

হতযাকারীর বযাপারিা লতা বুঝোম, সকন্তু সনহত বযসক্ত জাহান্নামী হওয়ার 

কারে সক? বেলেন: লিও তার িােীলক হতযা করলত ইচ্ছুক সেে। হাসদিসি 

িহীহ বুখারী ও মুিসেলম উলল্লসখত হলয়লে।  

এ িব লক্ষলত্র প্রলতযক দে জান-মাে ো সকেু ধ্বংি কলর তার সজম্মাদার 

অপর দেও হলব। েসদও সনসদযি হতযাকারীলক জানা না োয়। লকননা একসি 

ঐকযবে প্রসতলরািকারী দে একসি বযসক্তর নযায়।”30  

আমরা ইসতপূলবয শায়খ আহমাদ শাসকর রাসহমাহুল্লাহ এর এই বক্তবযসি 

উলল্লখ কলরসেোম: িকে মুিসেমলদর উপর আবশযক, ইংলরজ, ফ্রাে ও 

তালদর সমত্রলদরলক লেখালনই পাওয়া োয়, তালদর উপর আক্রমে করা। 

লেমন শায়খ নাসির আে-োহদ (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন!) সিিা 

িম্পলকয তার প্রদত্ত োতওয়ায় এ সবষলয় ইসিত কলরলেন লে, িমগ্র 

আলমসরকা িামসিকিালব একসি অসিন্ন িত্তা, লেিা আসম একিু আলগই 

উলল্লখ কলরসে। 

সকেুক্ষে পূলবযই উলল্লসখত োতয়ায় শায়খ হামুদ আে-উকো রাসহমাহুল্লাহ 

এিাও বলেন: “এ সবষয়িা সনসশ্চত হওয়ার পর আপসন লজলন রাখুন লে, 

আলমসরকা ইিোম ও মুিসেমলদর িালে শত্রুতাকারী একসি কালের রাে। এ 

োবত অলনক মুিসেম লদলশর উপর তালদর আক্রমে লপৌাঁলে লগলে।” 

শায়খ উিামা রাসহমাহুল্লাহ তালদরলক বুলশর কােযক্রম লেলক িম্পকযমুক্ত হলত 

এবং তার জুেলুমর িহলোগী না হওয়ার প্রসত আহ্বান কলরলেন। সকন্তু তারা 
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তালত িাড়া লদয়সন। বরং শায়খ রাসহমাহুল্লাহ এও বলেলেন লে, লে িকে 

প্রজতন্ত্রগুলো আমালদর উপর িীমােঙ্ঘন করা লেলক সবরত োকলব, তালদর 

বযাপালর সিন্ন মুআমাো হলব। সকন্তু তারা তালত িাড়া লদয়সন। তাহলে এর 

লেলক আর স্পি প্রমাে প্রসতষ্ঠা সকিালব হলব? 

 

মিুেমানলদর উপর িীমােঙ্ঘনকারীলদর সমত্ররা েসদ তালত িন্তুি োলক, তলব 

তারাও শাসির লক্ষলত্র তালদর অংশীদার হলব। তাহলে োরা িীমােঙ্ঘলন 

তালদর িালে িরািসর অংশগ্রহে কলর, তালদর সক হলত পালর?!! 

এমনসক আমরা েসদ লমলনও লনই লে, সিিা হে সিিা প্রদানকারী লদলশর 

জনগলনর জনয একসি সনরাপত্তা িুসক্ত, তোসপ আলমসরকা ও তালদর সমত্র 

লদশগুলোর জনগে তালদর িুসক্ত িি কলরলে। কারে তালদর সকেু অংশ লতা 

িরািসর িীমােঙ্ঘলন সেি হলয়লে আর সকেু অংশ তালদর কলমযর প্রসত িন্তুসি 

প্রকাশ কলরলে, সকেু তার তবিতার বযাপালর সবলরাসিতা না কলর, উলিা 

এিালক একসি িাংসবিাসনক কাজ সহিালব গেয কলরলে। কারে অসিকাংশ 

জনগে এর উপর ঐকযমতয লপাষে কলরলে। এমসনিালব আলমসরকান েলুে 

তালদর সমত্রলদর িসুক্তও িি হলয় লগলে। লেমন নযালিা লজাি। োরা 

আলমসরকান অপরািেলজ্ঞর বযাপালর শুিু িন্তুিই নয়, বরং তারা তালদর িালে 

িরািসর অংশগ্রহেও কলরলে এবং আেগাসনিালন, ইরালক, সেসেিীলন ও 

লিামাসেয়ায় মুিেমানলদর সবরুলে েুলে তারা িবযালগ্র সেে। 

ইবনুে কাসয়যম রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“রািূেলু্লাল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর নীসত সেে, সতসন েখন 

লকান িম্প্রদালয়র িালে িসন্ধ করলতন, অত:পর তালদর সকেু অংশ িসন্ধ িি 

করত আর বাসকরা িসন্ধর উপর বহাে োকলেও তার িীমােঙ্ঘলনর উপর 

িন্তুি োকত, তখন সতসন তালদর িকলের সবরুলেই েেু করলতন। িকেলকই 

প্রসতিুসত িিকারী সহিালব গেয করলতন। লেমনিা সতসন বনু কুরাইো, বনু 



নাসের ও বনু কাইনুকার িালে কলরলেন এবং লেমনিা মক্কাবািীলদর িালে 

কলরলেন। তাই এিা হে িসন্ধর লক্ষলত্র রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লালমর িুূ্ন্নাহ।”31  

শায়খ রাসহমাহুল্লাহ আলরা বলেন: 

“রািূেলু্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়া িাল্লাম-এর আলরা িুন্নাহ ও নীসত সেে 

লে, সতসন েখন লকান কওলমর িালে িসন্ধ করলতন, অত:পর তালদর িলি 

তার অনয লকান শত্রুদেও এলি সমসেত হত এবং তালদর িলি িসন্ধর 

আওতািূক্ত হত অেবা লকান িম্প্রদায় তার িলি এলি সমসেত হত এবং তার 

িলি িসন্ধর আওতািূক্ত হত, তখন তার িালে িসন্ধিূক্ত কালরা িলি লকান 

শত্রুদে েলুে সেি হলে সতসন মলন করলতন, লেন তারা তার িলিই েুলে 

সেি হলয়লে। একারলেই সতসন মক্কাবািীলদর িলি েুে কলরসেলেন। কারে 

সতসন েখন তার মালঝ ও কুরাইশলদর মালঝ দশ বেলরর জনয েুে বলন্ধর িুসক্ত 

কলরসেলেন, তখন বনু বকর ইবলন ওয়াসয়ে লগাত্র লদৌাঁলড় এলি কুরাইলশর 

িসন্ধর িালে েুক্ত হয় আর বনু খুজাআ লগাত্র লদৌাঁলড় এলি সমসেত হয় 

রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর িসন্ধর িালে। তারপর বনু বকর 

বনু খুজাআর উপর িীমােঙ্ঘন কলর, রালতর লবো তালদর উপর আক্রমে 

িাোয় এবং তালদর অলনক িদিযলক হতযা কলর আর কুরাইশরা লগাপলন 

লগাপলন অস্ত্র সদলয় এলত িাহােয কলর। তাই রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লাম এর কারলে করুাইশলকও প্রসতিুসত িিকারী বলে িাবযি কলরন 

আর বনু বকলরর সবরুলে েেু করালকও তবি কলরন, লেলহতু তারা তার 

সমত্রলদর উপর আক্রমে কলরলে। িামলন ঘিনার সববরে আিলব ইনশাআল্লাহ। 

ইবলন তাইসময়া রাসহমাহুল্লাহ পাশ্চালতযর নািারালদর িলি েলুের িময় এই 

োতওয়াই সদলয়সেলেন, েখন তারা মুিসেমলদর শত্রুলদরলক েুলে িাহােয 

কলরসেে এবং িম্পদ ও অলস্ত্রর মািযলম মদদ েুসগলয়সেে। েসদও তারা 
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আমালদর সবরুলে িরািসর েুলে সেি হয়সন, িরািসর েড়াই কলরসন। সকন্তু 

এর কারলেই তালদলক প্রসতিুসত িিকারী বলে মত সদলয়লেন। লেমন নবী 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর েলুগ কুরাইশরা বনু বকর ইবলন 

ওয়াসয়েলক তাাঁর সমত্রলদর সবরুলে েলুে িাহােয করার মািযলম প্রসতিুসত 

িিকারী হলয়সেে।”32  

ইবনুে কাসয়যম রাসহমাহুল্লাহ েতলহ মক্কার ঘিনা লেলক অসজযত 

মািআোিমূলহর আলোিনায় উলল্লখ কলরন: 

“পসরলচ্ছদ: 

এর লেলক এ মািআো পাওয়া োয় লে, িুসক্তবে কালেররা েখন এমন 

িম্প্রদালয়র সবরুলে েলুে সেি হয়, োরা ইমালমর সেম্মায় বা আশ্রলয় আলে, 

তাহলে এর বারারা তারা হারবী হলয় োলব। তালদর মালঝ আর তার মালঝ লকান 

িুসক্ত বাসক োকলব না। তার জনয জালয়ে হলব তালদর লদলশর উপর রাসত্রলবো 

আক্রমে করা। তালদরলক িরািসর লঘাষোর মািযলম জানালনার প্রলয়াজন হলব 

না। িরািসর লঘাষো সদলত হয়, েখন তালদর লেলক সবশ্বািঘাতকতার আশঙ্কা 

কলর। পক্ষান্তলর েখন সবশ্বািঘাতকতা কলরই লেলে, তখন লতা এর বারারা 

তারাই প্রকালশয িুসক্তিলির লঘাষো সদলয় সদে। 

পসরলচ্ছদ: 

এর লেলক এ মািআোও অসজযত হে লে, এর বারারা িাহােযকারী এবং িরািসর 

অংশগ্রহেকারী িকলের িসুক্তই িি হলয় োয়, েখন িকলেই এর প্রসত িন্তুি 

োলক, এিালক িমেযন কলর এবং এর প্রসতবাদ না কলর। কারে কুরাইলশর মিয 

লেলক োরা বনু বকরলক িাহােয কলরসেে, তারা সেে তালদর সকেু অংশ। 

তালদর িকলে বনু বকলরর িালে সমলে েেু কলরসন। সকন্তু এতদিলেও 

রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম তালদর িকলের সবরুলে েুে 
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কলরলেন। এর কারে হে, তারা লেমসনিালব প্রলতযলক পৃেক পৃেক িুসক্ত না 

করা িলেও লগালত্রর িদিয সহিালব িকলে িুসক্তর মলিয অন্তিূযক্ত হলয়লে, 

লেলহত ু তারা এর প্রসত িন্তুি সেে, এর সবলরাসিতা কলরসন, লতমসনিালব 

িুসক্তিলির লক্ষলত্রও িকলেই অংশীদার হলব। 

এিা হে রািূেুল্লাহ িা. এর আদশয। োর মলিয লকান িলন্দলহ লনই।”33  

লদখুন, ইবনুে কাসয়যম রাসহমাহুল্লাহ সক মজবুত কারে উলল্লখ কলরলেন! 

সতসন স্পিিালব বলেলেন লে, িসুক্ত হয় লকান িম্প্রদালয়র দাসয়ত্বশীলের িালে। 

এিাই িম্প্রদালয়র প্রলতযক িদলিযর িালে িসুক্ত। প্রলতযলকর আোদা আোদা 

িসুক্তর প্রলয়াজন লনই। দাসয়ত্বশীলের িসুক্তর কারলে িম্প্রদালয়র প্রলতযলকই 

সনরাপত্তার আওতািকূ্ত হলয় োলব। এমসনিালব েখন িম্প্রদালয়র লনতা িসুক্ত 

িি কলর, তখন তালদর প্রলতযলকই িসুক্তিিকারী বলে গেয হলব। প্রলতযলকর 

পেৃক িসুক্তিি আবশযক নয়। 

তার একোসি েক্ষয করুন, “তার জনয জালয়ে হলব তালদর উপর রাসত্র লবো 

আক্রমে কলর লদওয়া। তালদরলক িরািসর লঘাষো সদলয় জাসনলয় সদলত হলব 

না। িরািসর লঘাষো সদলত হয়, েখন তালদর লেলক সবশ্বািঘাতকতার আশঙ্কা 

কলর।”  

অেযাৎ েখন িুসক্তবে কালেররা তালদর উপর আক্রমে কলর লদয় এবং িুসক্ত 

িি কলর, তখন তালদর জনয লকান লঘাষো না সদলয় আকসস্মকিালব তালদর 

উপর আক্রমে করা জালয়ে হলব। কারে প্রসতিুসতিলির িূিনা হলয়লে 

তালদর লেলক। তালদরলক িরািসর লঘাষো সদলত হলব, েখন তালদর লেলক 

সবশ্বািঘাতকতা আশঙ্কা হলব। 

েসদ বো হয় লে, সকন্তু মুিেমানলদর ইসতহালি লতা এমন অলনক ঘিনা আলে 

লে, তালদর মালঝ আর সবসিন্ন িম্প্রদালয়র িালে েুে িেত, সকন্তু তা িলেও 
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েখন লকান কালের সনরাপত্তা সনলয় আমালদর লদলশ প্রলবশ করত অেবা 

লকান মুিসেম সনরাপত্তা সনলয় তালদর লদলশ প্রলবশ করত, তখন রক্ত 

লহোজলতর লক্ষলত্র সনরাপত্তািুসক্ত কােযকর হত। 

উত্তর হে, ো শায়খ নাসির আেোহদ (আল্লাহ তালক কারামুক্ত করুন!) 

সিিা িম্পলকয তার প্রদত্ত োতওয়ায় উলল্লখ কলরলেন, ো আসম একিু পূলবযই 

উলল্লখ কলরসে। লেখালন সতসন বলেলেন:  

“েসদ আপসন এ িতয িম্পলকয অবগত হন তাহলে আপনার কালে পসরষ্কার 

হলয় োলব লে িামসিকিালব তারা িকলে (অযালমসরকার লপ্রসিলিে, 

লপোগন, আসময, জনগে ইতযাসদ) আইনগতিালব একসি অসিন্ন িো (a 

single juridical person) বলে পসরগসেত হলব। িামসিকিালব তালদর 

অবস্থা কা’ব ইবন আে-আশরাে-এর অনুরূপ োলক হতযা করলত রািূেুল্লাহ  

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম তাহরীদ ও সনলদযশ সদলয়সেলেন। িাহাসব 

মুহাম্মাদ ইবন মািোমা রাসদয়াল্লাহু তাআো আনহু প্রতারোর আশ্রয় সনলয় 

কা’বলক লবাকা বাসনলয় হতযা কলরসেলেন। সতসন বাসহযকিালব কা’বলক 

আমান (সনরাপত্তার সনশ্চয়তা, িুসক্ত) সদলয়সেলেন, সকন্তু আল্লাহ ও তাাঁর 

রািূে িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর অবমাননার অপরালি পরবতযীলত 

তালক হতযা কলরসেলেন। কা’ব এর অপরাি সনেক মুিসেমলদর সবরুলে 

েুেরত োকার িাইলত গুরুতর সেে। কা’ব ইবন আে-আশরালের সবরুলে 

প্রতারো বা লকৌশে অবেম্বলনর কারন সেে আল্লাহ ও তাাঁর রািূে িাল্লাল্লাহু 

আোইসহ ওয়ািাল্লালমর অবমাননা করা ও িরম িীমােঙ্ঘন। সনেক েুেরত 

হবার কারলন তার সবরুলে এ িরলের লকৌশলের আশ্রয় লনয়া হয়সন। 

আর বতযমালন অযালমসরকার অবস্থা কা’ব ইবন আে-আশরালের মলতাই। 

অযালমসরকা লকবেমাত্র েেুরত কাসের না, বরং লি হে এ েলুগ কুেলরর 

ইমাম, আল্লাহ, তাাঁর রািূে  িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম ও মুিসেমলদর 

সবরুলে োর অবমাননা ও িীমােঙ্ঘন অতযন্ত িরম মাত্রায় লপৌলে 

লগলে।……………………. 



লমািকো, এখানকার িারকো হে েেুরত কাসেরলদর মলিয একসি সবলশষ 

লশ্রনী আলে োরা কা’ব ইবন আে-আশরালের মলতা। এিরলনর কাসেরলদর 

আমান বা সনরাপত্তার সনশ্চয়তা সদলয়ও লিাাঁকা লদওয়া োলব, লেমনিা 

রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম  ও িাহাবীগে রাসদয়াল্লাহু তাআো 

আনহুম কা’লবর লক্ষলত্র কলরলেন, এবং লেমনিা মুজাসহসদন লিলেম্বলরর 

অসিোনগুলোর লক্ষলত্র কলরলেন।” 

েসদ বো হয় লে, েখন রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম মাত্র 

একজনলক হতযা কলরলেন, লিখালন আপনারা সকিালব তার বারারা হাজার 

হাজার মানুষলক হতযা করার বযাপালর দসেে লদন? 

তাহলে উত্তর সদব: 

(ক) লকান পােযকয লনই। কারে আমরা বলেসে লে, আলমসরকা 

িামসিকিালব একসি আইনী িত্তা। 

(খ) অত:পর আমরা িসর লে, মুজাসহদগে বুশলক হতযা করার জনয একসি 

সিম পাঠালেন। লেলহতু লি মুিসেমলদর সবরুলে েুে করার জনয মানুষলক 

জমালয়ত করলে। তাই তারা তার কালে লগলেন সনরাপত্তা সনলয় বা সনরাপত্তার 

একসি িংশয় িৃসি কলর। লেমনিা মুহাম্মদ ইবলন মািোমা ও তার িােীগে 

(রাসদয়াল্লাহু আনহুম) কলরলেন। এরপর আমরা িসর লে, আলরকসি সিমলক 

পাঠালেন সিক লিসনলক হতযা করার জনয। আর তৃতীয় আলরকসি সিমলক 

পাঠালেন রামিলেল্ডলক হতযা করার জনয। আর হুবহু এিাই সক আমালদর 

মািআো নয়? 

আমরা আলরা মলন কসর লে, তারা িতুেয একসি সিম পাসঠলয়লেন লিই নািক 

সনমযাতালক হতযা করার জনয, লে নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক 

সনলয় বযি কলরলে। 



আলরা িরুন লে, তারা একশ’সি বাসহনী পাসঠলয়লেন কুেলরর সবসিন্ন 

সেিারলদরলক হতযা করার জনয। অত:পর তারা হুবহু মহুাম্মদ ইবলন 

মািোমা রাসে. এর কমযপন্থাই অবেম্বন করে। তাহলে আমালদর মািআোসি 

সক হুবহু এিাই নয়? 

অেবা িরুন লে, তারা একসি সিমলক পাসঠলয়লে এ িবগুলো েক্ষয পুরা করার 

জনয। অত:পর তারা তা কােযকর করে। তাহলে হুবহু এিাই সক আমালদর 

মািআো নয়? 

আলরা িরুন লে, তারা কুেলরর এ িকে সেিারলদরলক হতযা করার প্রলিিার 

মলিয তালদর কতগুলো িহলোগীলক হতযা করলত িক্ষম হলয়লে বা এমন 

কতকলক হতযা কলর লেলেলে, োলদরলক পৃেকিালব উলদ্দশয কলর হতযা করা 

জালয়ে লনই, তলব অনযলদর মালঝ সনহত হলয় লগলে িমিযা লনই, তাহলে 

এিা সক জালয়ে হত না? 

েসদ বো হয় লে, রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর িুূ্ন্নাহর মলিয 

সক এমনিা আলে লে, সতসন এমন কাউলক পাসঠলয়লেন, লে মক্কায় বা পারলিয 

বা লরালম সনরাপত্তা সনলয় প্রলবশ করার পর আকসস্মকিালব তালদর উপর 

আক্রমে কলর সদলয়লে বা তালদর িম্পদ সেনতাই কলর সনলয়লে? 

উত্তলর বেব: প্রেমত আমরা মাসনই না লে, সিিা একসি সনরাপত্তা িুসক্ত। 

সবারতীয়ত: সতসন কা’ব ইবলন আশরাে, রালে ইবলন আসবে হুকাইক, ইয়াসির 

ইবলন রাোম ও িুসোয়ান ইবলন খাসেদ আে-হুোেীলক হতযা করার জনয 

তাাঁর বাসহনী লপ্ররে কলরলেন, োরা লিাাঁকার মািযলম তালদর অঞ্চলে প্রলবশ 

কলর তালদরলক হতযা কলরলেন। 

েসদ বো হয় লে, সকন্তু লে িকে মুজাসহদগে আলমসরকায় প্রলবশ কলরলে 

তারা লতা সনরাপত্তািুসক্ত িি করার বযাপালর আলগ তালদরলক অবগত 

কলরসন? 



তাহলে উত্তর হে, সবশ্বািঘাতকতাকারী রােলক িতকয করা ওয়াসজব সক না, 

এ বযাপালর েুকাহালয় লকরালমর মতসবলরাি আলে। আর একো তখন 

প্রলোজয হলব, েখন আমরা লমলন সনব লে, সিিা একসি সনরাপত্তা। সকন্তু 

আমরা এিা আলদৌ মাসন না। 

ইমাম শালেয়ী রাসহমাহুল্লাহ বলেন: েখন লকান মুিসেম িম্প্রদায় সনরাপত্তা 

সনলয় দারুে হারলব প্রলবশ কলর, তখন শত্রুরাও তালদর লেলক সনরাপদ হলয় 

োয়, েতক্ষে না তারা তালদর লদশ তযাগ কলর বা তালদর সনরাপত্তািুসক্তর 

লময়াদ পূরে কলর লেলে। তালদর জনয তালদর উপর আক্রমে করা বা 

লখয়ানত করা জালয়ে লনই। 

েসদ শত্রুরা মুিসেমলদর নারী ও সশশুলদরলকও বন্দী কলর, তবু আসম তালদর 

জনয শত্রুলদর িালে গাদ্দারী করা পেন্দ কসর না। বরং আসম পেন্দ কসর, 

তারা তালদর সনকি সনরাপত্তা িুসক্ত লশষ কলর লদওয়ার কো বেলব এবং 

তালদর িুসক্ত তালদর সদলক সনলক্ষপ করলব। এিা করার পর নারী ও সশশুলদর 

জনয তালদর সবরুলে েুে করলত পারলব।”34  

সতসন আলরা বলেন: “েখন মুিেমানলদর লকান দে সনরাপত্তা সনলয় দারুে 

হরলব প্রলবশ কলর, অত:পর হারবীরা একদে মুিসেমলক বসন্দ কলর, তখনও 

মুিাসমনলদর জনয তালদর িুসক্ত প্রকালশয অকােযকর করার আগ পেযন্ত 

হারবীলদর িলি েুে করা জালয়ে হলব না। েখন তালদর িুসক্ত প্রকালশয তালদর 

প্রসত েুলড় সদলব, অত:পর তালদরলক িতকয করলব এবং উিয় দলের মালঝ 

সনরাপত্তা িুসক্ত লশষ হলয় োলব, তখনই তালদর জনয েুে করা জালয়ে হলব। 

সকন্তু েতক্ষে পেযন্ত উক্ত সনরাপত্তার মলিয োকলব, ততক্ষে পেযন্ত তালদর 

সবরুলে েেু করা জালয়ে হলব না।”35 

                                                           
34 আে উম্ম- আেমুিা’মান সে দাসরে হারব- ৪/২৬৩ 

 
35 আেউম্ম- ৪/২৯৩ 



পক্ষান্তলর আল্লামা ইবনুে কাসয়যম রাসহমাহুল্লাহ ও হানােীগে লকউ প্রেলম 

সবশ্বািঘাতকতার িূিনা করলে তালদরলক প্রকালশয িুসক্ত লশষ হওয়ার কো 

জানালনালক শতয কলরন না। 

ইবনুে কাসয়যম রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“পসরলচ্ছদ: 

এর লেলক এ মািআো পাওয়া োয় লে, িুসক্তবে কালেররা েখন এমন লকান 

িম্প্রদালয়র সবরুলে েলুে সেি হয়, োরা ইমালমর সেম্মায় বা আশ্রলয় আলে, 

তাহলে এর বারারা তারা হারবী হলয় োলব। তালদর মালঝ আর তার মালঝ লকান 

িুসক্ত বাসক োকলব না। তার জনয জালয়ে আলে তালদর লদলশর উপর 

রাসত্রলবো আক্রমে করা। তালদরলক িরািসর লঘাষোর মািযলম জানালনার 

প্রলয়াজন হলব না। িরািসর লঘাষো সদলত হয়, েখন তালদর লেলক 

সবশ্বািঘাতকতার আশঙ্কা কলর। পক্ষান্তলর েখন সবশ্বািঘাতকতা কলরই 

লেলে, তখন লতা এর বারারা তারাই প্রকালশয িুসক্তিলির লঘাষো সদলয় 

সদে।”36  

ইবনুে হুমাম আেহানােী রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“লে হরবীলদর মালঝ সনরাপত্তা গ্রহেকারী মুিসেমগে সবদযমান, তারা েসদ 

লকান মুিসেম দলের উপর আক্রমে কলর, তালদর নারী-সশশুলদর বন্দী কলর, 

অত:পর তালদরলক সনলয় ঐ িকে মুিাসমন মুিসেমলদর সনকি সদলয় অসতক্রম 

কলর, তখন িামেযয হলে তালদর উপর ওয়াসজব হলয় োলব, তালদর প্রসতিুসত 

িি কলর তালদর সবরুলে েেু করা। কারে ঐ িকে কালেররা তালদর মসনব 

নয়। তাই তালদর হালত তালদরলক লরলখ লদওয়া মালন জুেুমলক িমেযন করা। 

আর তারা তালদর বযাপালর এই সেম্মাদাসর গ্রহে কলরসন। সকন্তু িম্পলদর 

সবষয়িা এর লেলক সিন্ন। কারে সনলজলদর সনয়ন্ত্রলে সনলয় আিার বারারা তারা 

                                                           
36 োদুে মাআদ- ৩/৩৭০ 



লিিার মাসেক হলয় লগলে। তারা তালদরলক এই গযারাসে সদলয়লে লে, তারা 

তালদর িম্পলদর উপর আক্রমে করলব না। এমসনিালব েসদ িৃতরা 

খাসরজীলদর নারী-সশশু হয়, তবুও একই সবিান। কারে তারাও মিুেমান।”37  

শুিু তাই নয়, হানাসেগে মলন কলরন, লে িকে কালেরলদর সনকি একবার 

ইিোলমর দাওয়াত লপৌাঁলে লগলে, তালদরলক পনুরায় দাওয়াত লদওয়া মিুাহাব। 

তলব েসদ দাওয়াত সদলে মুিেমানলদর লকান ক্ষসতর আশঙ্কা োলক, তাহলে 

তা পসরতযাগ করা হলব। পক্ষান্তলর আল্লামা ইবলন আলবদীন রাসহমাহুল্লাহ 

মলন কলরন, এমতাবস্থায় দাওয়াত পসরতযাগ করা শুিু মুিাহাব দাওয়ালতর 

লক্ষলত্রই সিে নয়, বরং েরজ দাওয়ালতর লক্ষলত্রও হলত পালর। তাই সতসন 

তার হাসশয়ালয় ইবলন আলবসদলন বলেন: 

“(আর োর সনকি দাওয়াত লপৌাঁলে লগলে, তালক আমরা দাওয়াত সদব 

মুিাহাব সহিালব। তলব েসদ এলত লকান ক্ষসত োলক, তলব সিন্নকো।) 

“েসদও ক্ষসতর আশঙ্কা তার প্রবে িারোর সিসত্তলত হয়। লেমন তারা প্রস্তুত 

হলয় োলব বা দলূগয আশ্রয় গ্রহে করলব, তখন দাওয়াত সদলব না।” 

………………………………………………… 

তার বক্তবয “তলব েসদ এলত লকান ক্ষসত োলক..”, েকীহগে এই 

(ইলিিনা) বযসতক্রম অবস্থা শুি ু মুিাহাব দাওয়ালতর লক্ষলত্র উলল্লখ 

কলরলেন, সকন্তু এিা ওয়াসজব দাওয়ালতর লক্ষলত্রও হলত পালর।”38  

আর লকান িলন্দহ লনই লে, আলমসরকানলদর সনকি ইিোলমর দাওয়ালত 

লপৌাঁলে লগলে। আসম এর িালে আলরা লোগ কলর বেসে লে, মুজাসহদগে 

আলমসরকানলদরলক বহুবার িতকয কলরলেন। 

                                                           
37 োতহুে কাসদর- বাবুে মুিা’সমন, ১৩/৯৭, আেমাবিুত- ১২/২১৫, দুরারুে হুক্কাম- ৩/ ৩৭৩, 
আেবাহরুর রালয়ক- ৩/৩৭৩ 
38 রদ্দুে মুহতার আো আদদুররুে মুখতার- হাসশয়াতু ইবসন আসবসদন- ৩/২২৩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মেখনকর িভেে ও িাভবর পযয ানোচনা 
 

ওয়াসিকার লেখক তার মত “সনউয়কয হামোর ঘিনাসি গাদ্দাসরর অন্তিূযক্ত” 

এর সিসত্ত লরলখলেন কতগুলো দসেলের উপর, লেগুলো সতসন ওয়াসিকার 

মলিয এবং ‘আেজালম’ নামক সকতালবর মলিয উলল্লখ কলরলেন। তার 

িংসক্ষি বেযনা আমরা সনলন তুলে িরসে: 

(১) সনরাপত্তার মূেকো হে রক্ত ও িম্পদ িুিংরসক্ষত হওয়া। লকউ 

পাশ্চালতযর লদশগুলোলত সিিা সনলয় প্রলবশ করলে তারা তার রক্ত ও 

িম্পলদর সনরাপত্তা লদয়। তাই সিিালক একসি সনরাপত্তা িুসক্ত সহিালব গেয 

করা হলব, েসদও সিিার মলিয এিা স্পিিালব বো হয়সন। কারে এরূপ 

প্রিেনই িলে আিলে। আর “ো প্রোগতিালব প্রিসেত, তা স্পিিালব 

শতযকৃত বস্তুর মতই” এমসনিালব “সিরািসরত সনয়ম হুকুম িাবযিকারী।” 

এই দসেলের উত্তর সনলন লদওয়া হে: 

(ক) লেিা আসম একিু পূলবযই উলল্লখ করোম লে, পাশ্চালতয সিিা বহনকারী 

বযসক্ত সনলজর বারীন, জীবন, িম্পদ ও িম্মালনর বযাপালর সনরাপদ নয়। 

(খ) আর সেকসহ মূেনীসত-“ো প্রোগতিালব প্রিসেত, তা স্পিিালব 

শতযকৃত বস্তুর মতই” এমসনিালব “সিরািসরত সনয়ম হুকুম িাবযিকারী”-এর 

মািযলম দসেে লদওয়ার বযাপালর আসম বেব: 

(১) আসম ওয়াসিকার নীসতর উপর কলয়কসি আপসত্তর মলিয বলেসে লে, 

লেখক শুি ুিািারে ও বযাপক মেূনীসতগুলো উলল্লখ কলরন, সকন্তু সতসন তার 

সবলিষে উলল্লখ কলরন না। লিিা সেে ওয়াসিকার নীসতর বযাপালর আমার 

এগারতম আপসত্ত। 



(২) েুকাহালয় লকরাম ‘উরে’ ও ‘আদাত’(প্রিেন ও সিরািসরত সনয়ম) এর 

আলোিনা প্রিলি এই মূেনীসতগুলো উলল্লখ কলরলেন। এই মািআো 

আমালদর আলোিনার সবষয়বস্তু নয়। সকন্তু আসম এখালন এ সবষয়সি উলল্লখ 

করব লে, েকুাহালয় লকরাম ঐ িময় উরে ও আদতলক গ্রহেলোগয মলন 

কলরন না, েখন উরে ও আদত শরীয়লতর িালে িাংঘসষযক হয়।39  

সিিার মািআোয় উরে শরীয়লতর িালে িাংঘসষযক হওয়ার উদাহরে হে: 

(১) মুিেমানলদর িালে েুেরত, তালদর উপর আক্রমকারী এবং তালদর নবী 

িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লামলক গাসেদানাকরী রােগুলোর সিিালক 

মুিেমানলদর জনয তালদর লেলক প্রসতলশাি লনওয়ার লক্ষলত্র প্রসতবন্ধক 

সহিালব বযবহার করা। আসম এিা ইসতপূলবযও স্পি কলরসে এবং বলেসে লে, 

একোসি িহীহ িুন্নাহর পসরপূেয সবলরািী। 

(খ) কূিতনসতক প্রসতবন্ধকতার মািআো। এিা আন্তজযাসতকিালব প্রিসেত 

একসি মািআো। আন্তজযাসতক িুসক্তও এিালক আলরা িুদৃঢ় কলরলে। সকন্তু 

এিা শরীয়ত সবলরািী। দারুে ইিোলম শরীয়ত কােযকর হওয়া লেলক িুরসক্ষত 

লকউ লনই।40  

(২) েুকাহালয় লকরালমর বক্তবয-এক পলক্ষর সনরাপত্তা অপর পলক্ষর 

সনরপত্তালক আবশযক কলর। 

এর উত্তর হে: ক) আমরা এিা মাসন না লে, সিিা একসি সনরাপত্তা িুসক্ত। 

লেখলকর উপর আবশযক হে এিা প্রমাে করা। আর সনরাপত্তার মূেকো হে 

রক্ত ও িম্পদ িুিংরসক্ষত হওয়া-বলে লেখক লে দসেে লপশ কলরলেন, 

আসম তার জবাব সদলয়সে। 
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(খ) আসম িুস্পিরূলপ বলেসে লে, এ মািআোর বযাপালর দু’সি মত রলয়লে। 

(গ) আসম এিাও স্পি কলরসে লে, লে মুিেমানলদর সবরুলে েুলের জনয 

তিনয িমালবশ ঘিায়, মুিেমানলদর উপর িীমােঙ্ঘন কলর, মিুেমানলদর 

নবীলক িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়া িাল্লাম গাসে লদয়, তালক সনরাপত্তািুসক্ত 

রক্ষা করলত পারলব না। 

(৩) লেখক তার সকতাব ‘আেজালম’ এ দাসব কলরলেন লে, মুহাম্মদ ইবনুে 

হািান আশ-শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ হারবীলদর সিসঠর সমেযা কসপলক সনরাপত্তা 

সহিালব গেয কলরলেন। অত:পর লেখক তার উপর সমেযা সিিালক সকয়াি 

কলরলেন। অত:পর একই সবষয়লক তার ওয়াসিকায় একাসিকবার উলল্লখ 

কলরন। 

তার এ দাসবসি িুে।  

(ক) মুহাম্মদ রাসহমাহুল্লাহ হারবীলদর সিসঠর সমেযা কসপ িম্পলকয কো 

বলেনসন। তার কো সেে এমন লোকলদর বযাপালর, োরা দাসব কলর লে, তারা 

খেীোর দূত এবং তারা এ বযাপালর একসি পত্রও লদখায়। এিা হরবীলদর সিসঠ 

নকে করা বা সমেযা সিিা বানালনা লেলক সিন্ন সজসনি। একারলে লেখলকর 

জনয ওখালন শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ এর কোর উপর সমেযা সিিালক সকয়াি 

করার লকান সিসত্ত সেে না। 

আর শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ এর কোর উপর সিন্তা করলে বুঝলত পারলবন 

লে, সতসন কো বলেলেন ঐ িকে লোকলদর বযাপালর, োরা দাসব কলর লে, 

তারা খেীোর দূত। আর এিা িািারেিালব প্রিসেত লে, দূত ও 

বাতযাবাহকলদরলক হতযা করা হয় না। বরং এিা নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ 

ওয়ািাল্লাম লেলক প্রমাসেত িনু্নাহ। 

ইমাম আহমাদ রাসহমাহুল্লাহ হেরত আব্দুল্লাহ ইবলন মািউদ রাসে. লেলক 

বেযনা কলরন, ইবলন মািুদ রাসে. বলেন: ইবলন নাওয়াহা ও উিাে মুিাইোর 



দূত হলয় রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়াল্লালমর সনকি আিে। রািূেুল্লাহ 

িা. তালদরলক সজলজ্ঞষ করলেন: লতামরা সক িাক্ষয দাও, আসম আল্লাহর 

রািূে? তারা বেে: আমরা িাক্ষয লদই লে, মুিাইোমা আল্লাহর রািূে। 

রািূেুল্লাহ িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লাম বেলেন: আসম েসদ দূতলদরলক 

হতযা করতাম, তলব লতামালদরলক হতযা করতাম। বেযনাকারী বলেন: তখন 

লেলক এই নীসত জাসর হয় লে, দূতলদরলক হতযা করা োয় না।41 

একই পসরলচ্ছলদ শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ অনয আলরক লশ্রেীর লোলকর 

বযাপালর কো বলেন, োলদর জনয অনয সকেু লকৌশলের মািযলম হারবীলদরলক 

হতযা করা এবং তালদর িম্পদ সেনতাই করা তবি। লেলহতু লিগুলোর 

বযাপালর িািারে প্রিেন জাসর আলে। 

শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 

“মুিেমানলদর লকান একসি দে হারবীলদর লকান স্বশস্ত্র দলের সনকি এলি 

বলে, আমরা খেীোর দূত। অত:পর তারা এমন লকান পত্র লবর কলর, লেিা 

খেীোর পলত্রর িালে িাদশৃযপূনয বা তা লবর করে না। আর এিা সেে তালদর 

পক্ষ লেলক মুশসরকলদর প্রসত লিাাঁকা। 

তখন তারা বেে: সঠক আলে, লতামরা প্রলবশ কর। 

েলে তারা দারুে হরলব প্রলবশ কলর। 

তখন েতক্ষে পেযন্ত তারা দারুে হরলব অবস্থান করলব, ততক্ষে পেযন্ত 

তালদর জনয লকান হারবীলক হতযা করা বা তালদর লকান িম্পদ সেনতাই করা 

জালয়ে হলব না।”42  

অত:পর সতসন রাসহমাহুল্লাহ বলেন: 
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“এমসনিালব তারা েসদ বলে, আমরা বযবিার জনয এলিসে। 

অেি তালদর উলদ্দশয হে, আকসস্মকিালব তালদর উপর আক্রমে করা। 

তবুও তালদর উপর আক্রমে করা জালয়ে হলব না। 

কারে তারা লেমনিা প্রকাশ কলরলে, েসদ প্রকৃতই লতমন, অেযাৎ বযবিায়ী 

হত, তাহলে তালদর জনয হারবীলদর িালে গাদ্দারী করা জালয়ে হত না। তাই 

েখন এিা প্রকাশ কলরলে, তখনও জালয়ে হলব না।”43  

এর কারে হে, লেলহতু লি োমানায় িািারে নীসত সেে লে, বযবিায়ী ও 

দূতলদর উপর আক্রমে করা হয় না, তালদরলক সনরাপত্তা লদওয়া হয়। 

ইবলন কুদামা রাসহমাহুল্লাহ বলেন: “েখন হারবী আমান বযসতত দারুে 

ইিোলম প্রলবশ কলর, তখন লদখা হলব লে, তার িালে দারুে ইিোলম 

লবিা-লকনা করার মত পেযিামগ্রী আলে সক না। েসদ োলক, তাহলে তালক 

সকেু বো হলব না। লেলহতু বযবিায়ী সহিালব সনরাপত্তা বযসতত তালদর 

আমালদর লদলশ প্রলবশ করার িািারে নীসত প্রিসেত আলে।”44  

পক্ষান্তলর বতযমালনর অবস্থা এর লেলক সিন্ন। এখন েসদ লকউ আলমসরকা বা 

সিলিলনর দূতাবালি অেবা েন্ডন বা সনউয়লকযর সবমানবন্দলর এলি বলে, 

আসম লমাল্লা ওমলরর বা আবু ওমর আে-বাগদাসদর বা কলকশালশর ইিোমী 

ইমারালতর আসমর দুকু উমরুলির দূত, তাহলে তারা তালক লগ্রেতার কলর 

লজলে িরলব এবং সনেযাতন করলব। িমগ্র সবশ্ব লদলখলে, পাসকিান ও 

আলমসরকা পাসকিালন সনলয়াসজত ইিোমী ইমারালতর দূত লমাল্লা আব্দুি 

িাোম েয়ীলের িালে সক বযবহার কলরলে!! অেি সতসন পাসকিালন একজন 

রােীয় দূত সেলেন। কূিতনসতক সবসি-সনলষলির িুসবিা লিাগ করসেলেন। সকন্তু 

তালক লগ্রেতার করা হয়। তারপর আলমসরকার হালত লিাপদয করা হয়। 

লিখালন তালক সনেযাতন করা হয়। বাগরাম ও গুয়ান্তানালমা কারাগালর রাখা 
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হয়। এমসনিালব লকউ েসদ তালদরলক বলে, আসম একজন বযবিায়ী, 

লতামালদর লেলক ইমারালত ইিোমীয়া আেগাসনিালনর জনয বা দাওোতুে 

ইরাক আেইিোসময়ার জনয বা কলকিালির ইিোমী ইমারলতর জনয 

পেযিামগ্রী ক্রয় করলত এলিসে, তাহলে তারা সক করলব?!! 

অত:পর একই পসরলচ্ছলদ শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ কালেরলদর সবরুলে 

কতগুলো জালয়ে লকৌশলের পেসত িম্পলকয কো বলেন, লেগুলোর বযাপালর 

নীসত প্রিসেত আলে। 

শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ বলেন:  

“তারা েসদ লরামীয়লদর িাদশৃয অবেম্বন করত এবং তালদর লপাষাক পসরিান 

করত, অত:পর তালদরলক কালেররা বেত: লতামরা কারা? তারা বেত: 

আমরা লরালমর একদে লোক। সনরাপত্তা সনলয় দারুে ইিোলম প্রলবশ 

কলরসেোম। অত:পর তারা আহলে হরলবর এমন লকান লোলকর সদলক 

সনলজলদরলক িম্বসন্ধত করত, োলক তারা সিলন, অেবা কালরা িালে িম্বসন্ধত 

নাই করত, আর এর েলে তারা তালদরলক লেলড় সদত, তখন তালদর জনয 

হারবীলদর কালরা উপর িামেযযবান হলে তালদরলক হতযা করলে বা তালদর 

িম্পদ সেনতাই করলে িমিযা হত না। 

লেলহতু তারা লেিা প্রকাশ কলরলে, এিা েসদ প্রকৃতও হত, তোসপ এর বারারা 

তালদর মালঝ ও হারবীলদর মালঝ সনরাপত্তা িাবযি হত না। 

কারে তারা এলক অপর লেলক সনরাপদ নয়। তাই তালদর একদে েসদ অপর 

দলের উপর কতৃযত্ব প্রসতষ্ঠা কলর বা তালদর িম্পলদর উপর কতৃযত্ব প্রসতষ্ঠা 

কলর লেলে, তাহলে লি লিিার মাসেক হলয় োলব এবং লি েসদ এগুলো সনলয় 

ইিোম গ্রহে কলর, তলব তা তার জনয হাোে হলব।”45 
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 সতসন রাসহমাহুল্লাহ আলরা বলেন: 

“এমসনিালব েসদ তালদরলক জানায় লে, তারা হে সেম্মী। তারা মুিেমানলদর 

িালে প্রসতিুসত িি কলর তালদর সনকি এলিলে। েলে তারা তালদরলক 

তালদর লদলশ প্রলবলশর অনুমসত লদয়, তাহলে এিা আর পূলবযর মািআো 

একই।”46 

 এখালনও প্রিেন ও িসেত রীসত সবলবিনা করা হলয়লে। 

এ লেলকই শায়বানী রাসহমাহুল্লাহ এর কো সদলয় ওয়াসিকার লেখলকর দসেে 

লপশ করার ভ্রাসন্ত স্পি হলয় োয়। সমেযা সিিালক কালেরলদর রক্ত ও িম্পদ 

সনরাপদকারী গেয করার জনয সতসন লেিা কলরলেন। 

(খ) ওয়াসিকার লেখক পাশ্চাতয ও আলমসরকানলদর অবস্থার বেযনা করলত 

সগলয় বািবতার প্রসত এলকবালর উদািীনতা প্রদশযন কলরলেন। সতসন লেন 

আলমসরকান পাবসেক প্রিারোর উপর সিসত্ত কলর বািবতার বেযনা 

সদসচ্ছলেন। অেি তারা লতা পাশ্চালতয বিবািকারী মুিসেমরা লেইরূপ িুলখ 

জীবন োপন কলর, লিইরূপ িুখী জীবলনর গান গায়। 

ওয়াসিকার লেখক এ িম্পলকয উদািীন হলয় লগলেন লে, আলমসরকা োলক 

িায় তালকই কারাগালর সনলক্ষপ কলর। সতসন উদািীন হলয় লগলেন লে, 

আলমসরকা বন্দীলদর বযাপালর লজলনিা িুসক্তর সবসি-সনলষি িমূহ লেলকও 

োগামমুক্ত হলয় লগলে। সতসন উদািীন হলয় লগলেন গুয়ান্তানালমার বযাপালর। 

উদািীন হলয় লগলেন আলমসরকান লগাপন কারাগারিমূহ বযাপালর।  

শুিু তাই নয়, লেখক তার সনলজর বািবতাই িলুে লগলেন। সতসন ইয়ামালন 

তার প্রকৃত নাম সদলয় সনয়মতাসন্ত্রকিালব বিবাি করলতন। ইয়ামানী 

লগালয়ন্দারা তার পািলপািয খজুলতা, তার িম্পলকয জানার জনয। তারা তালক 
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সনয়মতাসন্ত্রকিালব বিবাি করার অনুমসত লদয়। সকন্তু েখন আলমসরকা তালক 

বন্দী করার আলদশ করে, তখন ইয়ামান বা তার মসনব আলমসরকা তার 

আকামার প্রসত ভ্রুলক্ষপ করে না বা লিই সনরাপত্তা িনদলকও গেয করে না, 

লেিা সনলয় লেখক এলতা হাকিাক করলেন মানুষলক আলমসরকার সবরুলে 

সজহাদ লেলক িরালনার জনয।  

বস্তুত ইয়ামানী কতৃযপক্ষ সনজ লেলক তালক বন্দী কলর সন। বরং লেলহতু তারা 

িন্ত্রালির সবরুলে েলুে আলমসরকার সমত্র তাই কলরলে। তাই ইয়ামান বা 

আলমসরকা লকউই তার িরকারী আকামালক সনরাপত্তা বা লকান সকেু 

সহিালবই গেয করে না। লেখক এিা িাক্ষুিিালবই জালনন। 

(গ) তারপর প্রশ্ন হে, লেখলকর কো লেলক সক এিা বঝুা োয় না লে, সতসন 

সেসেিীলনর অসিকতৃ অঞ্চেগুলোলত মজুাসহদগলের পক্ষ লেলক পসরিাসেত 

ইলিশহাদী অসিোনগুলোলক গাদ্দারী এবং নাজালয়লে মলন কলরন, লেখালন 

মজুাসহদগে ইিরাঈলের পসরস্কার অনমুসতর মািযলম ইিরাঈলের সিতর প্রলবশ 

কলরসেলেন বা োরা এগুলো পসরিাসেত কলরলেন বা োরা এলত িাহােয 

কলরলেন এই অনমুসত ও আকামার কারলে তারা গাদ্দার? 

(ঘ) িািারে মেূনীসত হে, কালেলরর রক্ত সনরাপত্তা, সেম্মািসুক্ত বা িসন্ধ 

বযসতত িংরসক্ষত হয় না। তাই লে সিিালক সনরাপত্তািুসক্ত দাসব করলব, তালক 

িুস্পি দসেে সদলয় তা প্রমাে করলত হলব। অনযোয় সবষয়সি তার স্বািাসবক 

অবস্থালতই োকলব। আর লে মেূলক আকলড় োলক, তার উপর আপসত্ত িলে 

না। আর লেখক লে িমি সবলশষেগুলো বযবহার কলরলেন- গাদ্দার, 

সবশ্বািঘাতক… এমন আলরা েত শব্দ মুজাসহদগলের বযাপালর বযবহার 

কলরলেন, তা িসঠক নয়। 

লেখলকর কোর মলিয এরকম আলরকসি উদাহরে হে, সতসন উলল্লখ 

কলরলেন:“অক্ষমতার কারলে মুরতাদ শািকলদর সবরুলে সজহাদ করা 

ওয়াসজব নয়।”  লে অক্ষমতার দাসব কলর, তার উপর আবশযক িুস্পি 



দসেলে সদলয় তা প্রমাে করা। অনযোয় সবষয়সি আপন মূেনীসতর উপরই 

বহাে োকলব। আর লেখলকর উসিত এ বযাপালর এবং অনযানয বযাপালর গাসে 

গাোলজর পেসত লেলক উলধ্বয উলঠ আিা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সারকো 
 



 (ক) আমরা েসদ তলকযর খাসতলর লমলনও লনই লে, আলমসরকা ও অনযানয ঐ 

িকে কু্রলিিার রাে, োরা আজ পঞ্চাশ বেলরর অসিক িময় োবত 

মুিসেমলদর সবরুলে িীমােঙ্ঘলন আলমসরকার িালে লজািবে হলয়লে, তালদর 

সিিা একসি সনরাপত্তা িুসক্ত, তোসপ এই সনরাপত্তা িুসক্ত বাসতে হলয় োলব 

দুই কারলে:  

প্রেমত: আল্লাহ ও তার রািূলের সবরুলে েুেকারী, মুিসেমলদরলক 

সনেযাতনকারী এবং তালদর নবীলক িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়া িাল্লাম 

গাসেদানকারীলদর রক্ত সনরাপত্তা িুসক্তর বারারা লহোজত হয় না।  

সবারতীয়ত: আলমসরকা ও তার সমত্ররা প্রসতসদনই তালদর িুসক্ত িি করলে। 

(খ) আলমসরকান জনগে েেু-শাসন্ত উিয় লক্ষলত্রই একসি িত্তা। তাই 

লেমসনিালব তালদর সনরাপত্তার জনয তালদর প্রলতযলকর িালে পৃেক পৃেক 

িুসক্ত করলত হয় না, এমসনিাব েলুের লক্ষলত্রও আোদা আোদা িুসক্ত করা 

আবশযক নয়। েখন তালদর লনতার কালজ িকলেই িন্তুি োলক। তাহলে েসদ 

িযাক্স সদলয় এবং সনবযািন, সমসিয়া, লিনাবাসহনী গঠন ও প্রসতরক্ষা িামগ্রী 

িংগ্রলহ তালদরলক রাজতনসতক িমেযন সদলয় তালদর িালে অংশগ্রহে কলর, 

তাহলে সক অবস্থা হলব?! 

(গ) দায়িালরর মলিয সমত্ররাও শরীক োলক, েসদ তারা তালদর প্রসত িন্তুি 

োলক এবং তালদর প্রসতবাদ না কলর। তাহলে েসদ িরািসর িীমােঙ্ঘলন 

অংশগ্রহে কলর তাহলে সক হলব?! এর উদাহরে হে, আলমসরকা ও 

ইিরাঈলের িাহালেযর জনয গসঠত নযালিা লজাি। 

(ঘ) েখন তালদর লেলক সবশ্বািঘাতকতা বািলব িংঘসিত হলয়ই োয়, তখন 

মুিেমানলদর উপর তালদরলক েেু শুরুর কো লঘাষো লদওয়া আবশযক নয়। 

আর েসদ তারা িীমােঙ্ঘলনর বযাপালর বারবার লঘাষোই লদয়, তাহলে সক 

হলত পালর?! 



(ঙ) মজুাসহদগলের জনয িকে প্রকার লকৌশে অবেম্বন করা জালয়ে আলে। 

োর মলিয ইিোম ও মুিসেমলদর বদনাম করা এবং মুিসেমলদর লদশিমলূহ 

িীমােঙ্ঘনকারী কালেরলদর উপর আঘাত হানার িুসবিার জনয সনলজলদরলক 

অমুিসেম বলে প্রকাশ করাও অন্তিূযক্ত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মেষ কো 



 

আজ আমালদর িামলন দ’ুসি িুলোগ আলে: 

হয়ত আমরা আলমসরকান, ইহুদী, ফ্রাে, রুশ ও সহন্দলুদরলক আমালদর লেলক 

প্রসতহত করব এবং আমালদর িূসমগুলোলক িমযতযাগী ও ইিোলমর িম্মান 

নিকারী তালদর সনকৃি দাোেগুলো লেলক পসবত্র করব। লেন আমরা মুিসেম 

সহিালব, িম্মালনর িালে এবং স্বািীনিালব জীবন োপন করলত পাসর। 

আমালদর প্রিূর ইবাদত করলত পাসর, লেিালব সতসন আলদশ কলরলেন। 

ইিোলমর বাতযার এবং ইনিাে ও শুরা সিসত্তক িমাজবযবস্থার প্রিার ঘিালত 

পাসর। আর এিাই হে পূত-পসবত্র নববী িুন্নাহ, ো আমালদর িামলন িসঠক 

পলের নকশা এলক লদয় এবং তযাগ, কুরবানী, বীরত্ব ও বাহাদুরীর অনুপম 

দৃিান্ত লপশ কলর। 

অেবা আমরা বশযতা, আনুগতয পোয়নপরতা, লেলকান মলূেয লজে লেলক 

লবর হওয়ার পে লখাজা, জীসবকা উপাজযন ও স্ত্রী-পসরবার প্রসতপােলন বযি 

হলয় োওয়া আর কু্রলিিার ও ইহুদীলদরলক লেলড় লদওয়ার পে গ্রহে করব। 

অপরসদলক লগালয়ন্দা িংস্থাগুলো তনরাজয সবিার করলত োকলব এবং 

আমালদর উপর িাসপলয় সদলব আগ্রািন, হতযা, িয়-িীসত, োিনা, 

দূসেযসতবাজলদর মালঝ শািনক্ষমতার উত্তরাসিকার এবং অবলশলষ আল্লাহ লে 

পেযন্ত িান…।  এ হে সজহাদলক বসিলয় লদওয়ার ওয়াসিকা। ো আমালদরলক 

এিলবর সদলকই সনলয় লেলত িায়। 

(খ) পসরলশলষ আসম আবার বেসে লে, এসি একসি নবিিৃ মািআোর 

বযাপালর ইজসতহাদ। োর প্রসত আসম ও আমার মুজাসহদ িাইগে পসরতৃি 

হলয়লেন। আমরা এর উপর নবী িাল্লাল্লাহু আোইসহ ওয়ািাল্লালমর িুন্নাহ, 

বািব অবস্থা, িামাসজক প্রিেন (عرف), সিরািসরত অিযাি (عادة) এবং 

িতয প্রকাশকারী ও স্বািীনলিতা উোমার বক্তলবযর মািযলম দসেে লপশ 

কলরসে। তাই সেসন এই ইজসতহালদর প্রসত পসরতৃি হলবন, সতসন মািোহাত 



সনিযারে করত: এর উপর আমে করলবন। আর সেসন পসরতৃি না হলবন, সতসন 

অনয লকান পে খলুজ সনলত পালরন, োর মািযলম মিুসেম লদলশ জবরদখেকারী 

কু্রলিিারলদর সবরুলে সজহাদ করা োলব। আর তৃতীয় লে সবষয়সির বযাপালর 

আসম প্রসতসি মুিসেমলক িতকয করব, তা হে, আমালদর বযাপালর লেন 

আল্লাহর এ বােী প্রলোজয না হয়- 

ُْ َكِرهَْ َولَِكنْْ ُعدَّةًْ لَهُْ َْلََعدُّوا اْلُخُروجَْ أََرادُوا َولَوْْ  ُهمْْفَثَبَّطَْ اْنبِعَاثَُهمْْ ّللاَّ

اْلقَاِعِدينَْ َمعَْ اْقعُدُوا َوقِيلَْ  

“েসদ লবর হওয়ার ইচ্ছাই তালদর োকত, তলব তার জনয সকেু না সকেু 

প্রস্তুসত গ্রহে করত। সকন্তু তালদর উঠাই আল্লাহর পিন্দ সেে না। তাই 

তালদরলক আেলিয পলড় োকলত সদলেন এবং বলে লদওয়া হে, োরা 

(পিুলতযর কারলে)বলি আলে তালদর িলি লতামরাও বলি োক।” 

(বারাআহ:৪৬) 

কসব মুতাোম্মাি আদ-দাব্বী বলেন:  

• লে োিনায় তাাঁলক সবে করা হয় তালক, দাাঁড়ালত পারলব লিই 
আঘাত িতয কলর লকউ  

• তলব গািা আর লপলরলকর নযায় দুই হীন বযসতক্রম 

• একসিলক রসশ সদলয় লবাঁলি রাখা হয় োিনার স্থালন 

• অপরসিলক িলজালর আঘাত করা হয়, সকন্তু লকউ কাাঁলদ না তার 
লশালক। 

আসমর িানআনী রাসহমাহুল্লাহ তার উেৃসত সদলয় বলেন: 

• সকন্তু েখন সবলচ্ছদ হয় এমন িেলর, োলত আমালদর রব িন্তুি হয়, 
তালত আমার বাহু দুবযে হয় না। 



• কারে এিা লতা ঐ িকে মন্দািার লেলক সহজরত, ো আমার 
লদলশর জাসেম শািকরা িৃসি কলরলে। 

• আমার মত লোক অবস্থান করলব এমন লদলশ, লেখালন কালয়ম করা 
হলব না এক ও অমুখালপক্ষী আল্লাহ ও তার রািূলের শরীয়ত। 

• আসম েসদ লকান লদলশ োিনা লমলন সনলত রাসজ হলয় োই, তলব 
লেন আমার িাবুক আমার হাত পেযন্ত না উলঠ। 

• লে োিনা আলরাপ করার ইচ্ছা করা হলয়লে, লকউ দাাঁড়ালত পারলব 
না তালত। তলব গািা ও লপলরলকর নযায় দুই হীনই লকবে পালর। 

কসব মুহাম্মদ ইকবাে রাসহমাহুল্লাহ বলেন: (কসবতার তরজমা) 

• শব্দ আর অলেযর মলিয পােযকয লনই, সকন্তু উিয়সির মেযাদা সিন্ন। 

লমাল্লার আোন আর মুজাসহলদর আোলনর মলিয রলয়লে পােযকয। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

আররো উপকোরী বইরের জন্য ভিভজট করুন্ – 

d a r u l i l m.o r g  


